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• يخ�شع ترتيب البحوث يف املجلة العتبارات فنية تتعلق بهوية املجلة.	

• اإ�شعار الباحث بقبول بحثه خالل مدة اأق�شاها �شهرمن تاأريخ ت�شليم البحث.	

• اليجوز للباحث اأن يطلب عدم ن�شر بحثه بعد عر�شه على هياأة التحرير اإال  الأ�شباب تقتنع 	
بها هياأة التحرير ويتم ذلك قبل اإ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.

• ال تعاد البحوث اإىل اأ�شحابها �شواء ن�شرت اأم مل تن�شر.	
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        إفتتاحية العدد


َِكيُم نحَْت الحَْعلِيُم الحْ

َ
َتَنا إِنََّك أ قَالُوا ُسبحَْحانََك َل ِعلحَْم َلَا إِلَّ َما َعلَّمحْ

 صدق اهلل العيل العظيم 

إيامنًا منَّا باألمهية التارخيية التي حتظى هبا مدينة كربالء املقدسة ملا حتمله من إرٍث ديني وثقايف  
وحضاري عىل صعيد احلياة الفكرية والعلمية، رشع مركزنا بإصدار جملة علمية حمّكمة تعنى 

هبذا اإلرث أسميناها )السبط( تيمنًا باإلمام احلسني السبط لقول رسول اهلل فيه حسني 

املجتمع  املستجدة يف  االحتياجات  لتلبي  مدينته كربالء  تنطلق من  األسباط وهي  من  سبط 
وتسهم بقدر مناسب يف حفظ هوية هذه املدينة التي غّيبت لعقود من الزمن.

 وخالل تتبعنا للمجالت العلمية املتخصصة التي تعالج قضايا مدينة كربالء وحفظ إرثها 
احلضاري والعلمي، وجدنا ان احلاجة ما زالت قائمة لوجود جملة ختصصية تأخذ عىل عاتقها 
املدينة  هذه  ألن  ذلك،  يف  العلمية  اإلصدارات  تعددت  وإن  حتى  الكبري  اإلرث  هذا  دراسة 
تستحق منا الكثري لفتح قنوات املعرفة العلمية لتغطيته، األمر الذي جعلنا أمام مسؤولية علمية  
بدراسات  الباحثني واملفكرين  لرفد  املجلة  العدد األول من هذه  وتأرخيية لإلرساع يف إصدار 
ختصصية تسهم يف دفع حركة التأليف والكتابة يف ثقافة هذه املدينة وحضارهتا بإسلوب علمي 

رصني.

ونحن يف هيأة التحرير حريصون احلرص كّله لتقديم يد العون للسادة الباحثني الراغبني يف 
الكتابة والبحث عن مدينة كربالء املقدسة ونرش أبحاثهم العلمية يف أعداد املجلة.

وختامًا نقول ان جملة السبط واحدة من النتاجات العلمية املتخصصة التي يصدرها مركز 
كربالء للدراسات والبحوث لتكون رافدًا للباحثني واملهتمني بإرث هذه املدينة املقدسة والتي 

نأمل أن حتقق ما تصبوا اليه من اهداف مرسومة.
ومن اهلل نستمد العون والتوفيق

 رئيس التحرير
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تأثيل اسم كربالء
 وموقعها 

 األستاذ الدكتور املتمرس

عبد احلسني مهدي الرحيم

....................................................................................................................................................................





اأ. د. عبد احل�سني مهدي الرحيم

17

 The Etymology and Location of the Karbala

Dr. Abd Al-Husaayn Mahdy Al-Raheem

Abstract
Many opinions and theories have been adopted by Arab Muslim historians and linguists to define the 

meaning and derivation of the name (Karbala), as well as the location of city. However, it is something 
usual in the history of names.

Regarding the name, the old Arab Muslim writers favoured that the name had been derived from 
the linguistic meaning of the word (Karbola) which meant (loosness of feet), referring to the softness 
of the land. Or the name was derived from the word (korbal), represented land purified from gravel and 
herbicide.

In another linguistic opinions the name had been derived from  (Al-Korbal), which was a name of 
a kind of plant grown widely in that region. Imam Al-Hussain(peace be upon him) described Karbala, 
after knowing the name of the place, as a land of (Korb) which means anguish and (bola) means plague.

On the other side there are other many modern researchers` opinions in the formulation of the name 
of Karbala and meaning. These researcher believe that the name has some foreign origins. Some say 
that the word Karbala came from the two words (Kor babil) which refered to a group of Babylonian 
villages, or from (arb) and (el or ela) which meant the campus of god or sacredness in Aramic language. 
Other opinion says that the name Karbala came from assyrian word (Kar blato) which meant ahead 
dress, or Persian (Kar bald) referring to sublime work or heavenly works like worship and prayer. 
Finally, it could be derived from (Korbola), uttered with magnified "el", a location in the southeast of 
present Karbala.

It is worth mentioning, that is the martyrdom of Imam Al-Hussain (peace upon him) added other 
name to the place, which in our opinion were of spatial feature. While some other researchers, 
mistakenly, attributed many names to the place, which in fact they were name of villages in the Karbala 
neighborhood. Moreover, they gathered other names that connected with their faithful and spiritual 
emotions.

In Islamic era, the site of Karbala was closer to agreement among old historians, geographers and 
researcher, who came after. They all agreed that it was located to the west of Euphrates along the city 
of (Kasar Ibn Hubaira) from Swad-Al-Kufa in wild part southwest of Baghdad, part of Nineveh kora.

The location of Karbala between two civilized cities, since ages before Islam, Al-Hira from south 
and Al-Anbar from north, with the political and administrative roles of those cities overshadowed the 
city of Karbala. However, Karbala was in contact with thoes cities, concerning the residence of tribes 
and agricultural production.

Karbala was one of the significant villages of Tossoge-Al-Nahrin on the banks of (Balacobas) river, 
the old Euphrates. Because of that privacy, successive folks inhabited the erea before Christian era.

Those folks practiced agriculture while the establishing of the city bagan in Islamic era.
The place in which Karbala was located did not include Karbala only but many other famous villages, 

like Al-taaf, Al-Akir, Al-Khadiriya, shafiya, Nineveh and Al-Nawaeh and other appurtenances, which 
all end in Tossoge-Al-Nahrin.   

Yakot Al-Hamawy mentioned that Karbala as a part of (Kora) meant a group of villages in Babylon 
called (Nineveh) and it was a part of Al-Kufa. Then, the efforts of Al-Hamawy in checking and 
defining the name of Karbala and its location by old civilized land marks added clearer, wider and older 
indications to the efforts of the historians and geographers pre ceeded him.

....................................................................................................................................
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املستخلص

املؤرخني  عند  والنظريات  اآلراء  تعددت 
يف  املسلمني  العرب  من  واللغويني  والبلدانيني 
تعيني  عن  فضاًل  واشتقاقه،  كربالء  اسم  معنى 
يف  معهود  أمر  وهذا  رقعتها،  وحتديد  مكاهنا 

تاريخ األعالم.

ففيام خيص االسم رجح الكتاب القدامى من 
اللغوية  املعاين  من  مشتق  أنه  املسلمني  العرب 
القدمني،  يف  الرخاوة  وهي  )كربلة(،  لكلمة 
أو  رخوة،  املوضع  هذا  أرض  تكون  أن  فيجوز 
أهنا مشتقة من كلمة)كربل( بمعنى نقي، فتكون 

هذه األرض منقاة من احلىص والدغل.

ويف رأي لغوي أخر أهنا مشتقة من نبات يكثر 
وصفها  وقد  )الكربل(،  يسمى  املنطقة  تلك  يف 
اإلمام احلسني  عندما حلَّ هبا واستفرس عن 
اسمها فقيل له : أهنا )كربالء( فقال عنها: 

. أهنا ذات كرب وبالء

الباحثني  أراء  تعددت  أخر  جانب  ويف 
وهم  ومعناها  كربالء  اسم  صياغة  يف  املحدثني 
قال:  من  فمنهم  االسم،  أعجمية  يرجحون 
بمعنى  بابل(  )كور  كلمتي  من  صيغت  أهنا 
)كرب(  كلمتي  من  أو  بابلية،  قرى  جمموع 
مقدس  أو  اإلله  حرم  وتعنيان  ايال(  أو  إل  و) 
)كاربالتو(  كلمة  من  أو  اآلرامية،  باللغة  اإلله 
أو  الرأس،  ألبسة  من  لباس  بمعنى  اآلشورية، 
الفارسيتني  باال(   – و)كار  كلمتي)كابيال(  من 
الساموية،  األعامل  أو  األعىل  العمل  بمعنى 
مشتقة  هي  أو  والصالة،  العبادة  عمل  وتعني 
هاء،  بعدها  الالم  بتفخيم  )كربله(  موضع  من 

الواقعة جنوب رشقي كربالء اليوم .

أن  وهي  باالهتامم،  جديرة  مسألة  وثمة 
اإلمام احلسني يف كربالء أضاف  استشهاد 
إليها أسامًء أخرى، يف نظرنا ذات صفة مكانية، 
إىل  الباحثني  بعض  ذهب  فيام  واحلائر،  كالطف 

إضافة أسامٍء أخرى تومهًا منهم هي يف حقيقتها

تأثيل اسم كربالء 
وموقعها

األستاذ الدكتور املتمرس
عبد احلسني مهدي الرحيم

.....................................................................................................................
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 مل تكن أسامء لكربالء، وإنام هي إما ان تكون 
اشتقوا  أهنم  أو  هلا،  جماورة  ومعامل  لقرى  أسامء 
والعاطفية  الوالئية  مشاعرهم  إىل  تعود  أسامء 

والروحانية .

اإلسالمي  العرص  يف  كربالء  موقع  كان  فيام 
واجلغرافيني  املؤرخني  بني  االتفاق  إىل  أقرب 
مكاهنا  فحددوا  املتأخرين،  والباحثني  القدامى 
ابن هبرية(  )مدينة قرص  بمحاذاة  الفرات  غريب 
غريب  بجنوب  الربية  طرف  يف  الكوفة  سواد  يف 

بغداد، وهي جزء من كورة نينوى السفىل.

حارضتني  بني  هذا  موقعها  جعلها  وقد 
ومها)احلرية  اإلسالم  قبل  عصور  منذ  مهمتني 
من اجلنوب واألنبار من الشامل(، وإن االدوار 
السياسية واالدارية هلاتني املدينتني ألقت بظالهلا 
يف  معهام  تواصل  يف  فكانت  كربالء  منطقة  عىل 

سكنى القبائل العربية ويف ريعها الزراعي.

طسوج  قرى  أمهات  من  كربالء  وكانت 
هنر)باالكوباس(،  ضفاف  عىل  الواقع  النهرين 
هذه  وبسبب  القديم،  الفرات  هنر  وهو 
قبل  متعاقبة  أقوام  املنطقة  سكنت  اخلصوصية 
أن  بيد  الزراعة،  مارسوا  وقد  املسيحي  العرص 

متصري املدينة بدأ يف العرص اإلسالمي.

كربالء  قرية  تضم  كربالء  كورة  تكن  ومل 
من  جمموعة  جانبها  إىل  اشتهرت  وإنام  فقط، 
، وهي،  النهرين  تنتمي كلها إىل طسوج  القرى 
ونينوى،  وشفية،  والغارضية،  والعقر،  الطف، 

والنوائح، وغريها من التوابع.

من  جزء  كربالء  أن  احلموي  ياقوت  وذكر 
)نينوى( وهذه  بابل تسمى  بأرض  كورة كانت 
موقعها  فحقق  الكوفة،  سواد  من  بدورها 
وحدده بمعامل حرضية قديمة أضافت إىل جهود 
دالالت  سبقوه  الذين  واجلغرافيني  املؤرخني 

أوضح وأوسع وأقدم.

املقدمة
التاريخ  يف  مرموقة  مكانة  كربالء  احتلت 
وتال   عيل اإلمام  هبا  مر  أن  بعد  اإلسالمي 
عىل  بيته  أهل  بخصوص  تارخيها  من  شيئا 

أصحابه الذين رافقوه إىل صفني.

واقعة  بعد  متألقًا  سطع  كربالء  نجم  لكن 
الطف حيث استشهد اإلمام احلسني وأهل بيته 
قدمها  عن  عرف  ما  مع  متواصلة   وأصحابه
أهنا  املكتشفات  بعض  أظهرت  فيام  نشأهتا  يف 
تعود إىل ما قبل العهد املسيحي. وبعد أن كانت 
كربالء قرية من قرى طسوج النهرين متواضعة 
االجتامعية  وأمهيتها  االقتصادية  بقدرهتا 
واخللود  املجد  سلم  تتسلق  دأبت  والسياسية، 
ويف   ،احلسني اإلمام  استشهاد  حادثة  بعد 
بموقف  املأساة  مع  اسمها  ترافق  الذي  الوقت 
 احلسني اإلمام  نرصة  من  السلبي  سكاهنا 
بتوافد  املقدس  القرب  بركات  جينون  أهلها  بات 
العامة  أحواهلم  فتغريت  العصور  عرب  الزائرين 
االقتصادية وطفقوا حيققون  وحتسنت ظروفهم 
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من  وجعلوا  والسياسية،  االجتامعية  مكانتهم 
مثل سيد الشهداء يف الصرب والشجاعة واإليامن 
هلم  نرباسًا  األصيل  املحمدي  اإلسالم  بمبادئ 

يف حياهتم وتعاملهم.

ملدينة  الشهرة  هذه  حتقق  من  الرغم  وعىل 
حظها  تنل  لن  فإهنا  املقدس،  باالقرتان  كربالء 
الذي  التاريخ اإلسالمي  املطلوب واملناسب يف 
من  شذرات  إال  صفحتها  وطوى  أمرها  أغفل 
فيها مع أخبار قرى ومدن ال  تتساوى  أخبارها 
املقدس  القرب  أن  بل  واملكانة،  الشأن  يف  تطاهلا 

تعرض للهدم والنبش وإزالة األثر واملعامل.

حتت  اإلسالمي  التاريخ  كتابة  أن  ونعتقد 
مدينة    وتفرد  والعباسية،  األموية  املظالت 
 احلسني اإلمام  قدسية  بخصوصية  كربالء 
أن  ذلك  األمهال،  هلذا  املبارش  السبب  كان 
كانوا  الدولتني  هاتني  يف  السلطة  أصحاب 
وأتباعهم سعوا  أعداًء آلل رسول اهلل وهم 
أخبارهم  البيت وطمس  أهل  من  للخالص 
بشتى الوسائل، ومنها تسخري وعاظ السالطني 
 البيت أهل  أخبار  إلغفال  املؤرخني  من 
ما  هلم  بوالئها  عرفت  التي  املدن  فكر  وإمهال 

استطاعوا إىل ذلك سبيال.

حلق  الذي  اإلمهال  هذا  عالمات  أول  وكان 
مدينة كربالء هو تعدد اآلراء والنظريات بأصول 
اسم املدينة، وهذا يتصل بتارخيها قبل اإلسالم، 
وال  واألنبار،  احلرية  هبا  متتعت  ما  حتقق  مل  فهي 

ما هنضت به البرصة والكوفة بعد اإلسالم، بل 
كان إمهاهلا سببا يف وخامة مناخها وكثرة الذباب 
هبا، فلم تستهِو الفاحتني املسلمني لالستقرار هبا 
القبائل  بعض  لكن  الكوفة.  ليؤسسوا  فرتكوها 
احلرية  بني  تنترش  وهي  كربالء  قصدت  العربية 

واألنبار. 

كربالء  بجوار  القرى  من  جمموعة  وكانت 
معظمها يتقدم عليها بوفرة املياه وحصانة املوقع، 
النزول  رغب   احلسني اإلمام  أن  حتى 
ببعضها لكن جيش أعدائه األمويني حال دون 

ذلك ودفعوا به وبأصحابه إىل قرية كربالء.

العصور  عرب  كربالء  مكانة  تعاظم  وبسبب 
وأهل   احلسني األمام  رفاة  ضمت  أن  بعد 
املقدس  احلسني  قرب  وأصبح  وأصحابه،  بيته 
كل  منهم  ونال  وشيعته،  ملحبيه  قبلة  وحرمته 
من  أظهروه  بام  والقدسية  واالحرتام  التقدير 
والعامرة  البناء  بحسن  املقدس  القرب  تكريم 
بتعاقب األجيال واحلكومات، فاتسعت بركات 
املجاورة حتى أمست  القرى  القرب وعمت  هذا 
بعض  أوهم  الذي  األمر  كربالء،  توابع  من 
فيام  لكربالء،  مرادفة  أسامء  بعّدها  الباحثني 
معظمها  يف  تعود  أخرى  أسامء  آخرون  أضاف 
أو  والعاطفية،  والوجدانية  الوالئية  ملشاعرهم 
اشتق بعضها من معامل حياتيه جماورة، فيام تعتقد 
الطف  اسمي  عدا  كربالء  اسم  يرادف  ال  أنه 
مطيات  ذلك يف  أوضحنا  كام  احلري،  أو  واحلائر 

البحث.   
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تأثيل اسم كربالء وموقعها 

خلطة.  اليشء:  منظور)1(..گرَبل  ابن  قال 
ونقيته  هذبته  كربلًة  الطعام  كربلت  عمرو:  أبو 
القدمني.  يف  رخاوة  والكربله:  وغربلته،... 
يف  يميش  كأنه  أي  مكرباًل  يميش  جاء  يقال: 
طني. وكربل: اسم نبت، وقيل أنه احلُاّمض،... 
أبو  حكاه  مرشق،  أمحر  نور  لُه  نبت  والگرَبل: 
حنيفة، وكربالء: اسم موضع هبا قرب احلسني بن 

.عيل

باملد،  كربالء  مادة  يف  احلموي)2(:  وقال 
يف   عيل بن  احلسني  قتل  الذي  املوضع  أهنا 
طرف الربية عند الكوفة، فأما اشتقاقه فالكربلة 
ُمكرباًل،  يميش  جاء  يقال:  القدمني،  يف  رخاوة 
املوضع  هذا  أرض  تكون  أن  هذا  عىل  فيجوز 
احلنطة  كربلُت  ويقال  بذلك،  فسميت  رخوٌة 
إذا هذبتها ونقيتها... فيجوز عىل هذا أن تكون 
هذه األرض منقاة من احلىص والّدغل فسميت 
بذلك، والكْرَبل: اسم نبت احلُاّمض،... فيجوز 
أن يكون هذا الصنف من النبت يكثر نبته هناك 
فسمي به وقد روي أن احلسني ملا انتهى إىل 
هذه األرض قال لبعض أصحابه: ما تسمى هذه 
القرية؟ وأشار إىل العقر)3(، فقال له: اسمها العقر 

فقال احلسني :نعوذ باهلل من العقر! ثم 

 فام اسُم هذه األرض التي نحن فيها؟ :قال

!.أرض كرب وبالء :قالوا: كربالء، فقال

كربالء  اسم  أن  الشهرستاين)4(  السيد  وذكر 
منحوت من كلمتي)كور بابل ( بمعنى جمموعة 
كلمة  أن  الكرميل  يرى  حني  يف  بابلية،  قرى 
و)إل(  مها)كرب(  كلمتني  من  مصاغة  كربالء 

أي حرم اهلل أو مقدس اهلل)5(.

املوجزة:  املعارف اإلسالمية   وجاء يف دائرة 
أن كربالء تقع يف جنوب غريب بغداد عىل حافة 
ثم  هبريه،  ابن  قرص)6(  يقابل  موقع  يف  البادية 
تشري إىل أن اسم كربال نفسه قد تكون له صله 
باالسم اآلرامي)كاربيال( الوارد )يف سفر دانيال 
3 /21( أو باالسم اآلشوري )كاربالتو( الذي 
أن  غري  الرأس.  ألبسة  من  لباس  اسم  عىل  يدل 
هذا االسم مل يرد لُه ذكر قبل الفتح اإلسالمي)7(. 

ويستبعد املرحوم مصطفى جواد)8( أن يكون 
اسم كربالء عربيًا، وهو يرى أن حماولة ياقوت 
غري  العربية  األصول  إىل  )كربالء(  رد  احلموي 
بابة  من  ألهنا  عليها  االعتامد  يصح  وال  جمدية 
الظن والتخمني، والرغبة يف جعل اللغة العربية 
أمر  والبقاع، وهو  األمكنة  لسائر أسامء  مصدرًا 

اعتاد عليه علامء اللغة العربية منذ القديم. 

ويوثق العالمة مصطفى جواد رأيه باألسباب 
اآلتية:

إن موقع كربالء خارج عن جزيرة العرب.. 1

ليست . 2 البلدان  من  كثريًا  العراق  يف  إن 
جوخا  و  ورصورا  كبغداد  عربية  أسامؤها 

وبابل وكوش وبعقوبا.
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اسم . 3 عروبة  عىل  ينص  مل  التاريخ  إن 
الفتح  قبل  معروفة  كانت  فقد  )كربالء( 

العريب للعراق وقبل سكنى العرب هناك.

مصطفى  العالمة  يراه  ملا  تقديري  ومع 
اللغة  جواد، فهو باحث ضليع ونابغة يف علوم 
العربية، لكنني أرى يف تعليله األول والثالث يف 
استبعاد عروبة اسم كربالء ألهنا خارج جزيرة 
العرب( وأهنا كانت  العرب)يقصد شبه جزيرة 
إن  أقول  اإلسالمي،  العريب  الفتح  قبل  معروفه 
من  جزء  ألهنا  العرب،  جزيرة  ضمن  كربالء 
العراق  سكنت  العربية  القبائل  وأن  العراق 
السنني،  بمئات  اإلسالمي  العريب  الفتح  قبل 
بالفتح  يرتبط  مل  العراق  يف  العرب  سكنى  وأن 
التاريخ  أحداث  تروي  ما  يف  اإلسالمي  العريب 
يتفق  مل  أخرى  جهة  من  الحقًا  سنتناوهلا  التي 
فضاًل  كربالء  اسم  بأعجمية  اللغة  علامء)9( 
يف  احلموي  ياقوت  ذكرها  التي  األسباب  عن 
يرجح  ما  يف  لالسم،  العربية  األصول  ترجيح 
عن)كربال(:  يقول  فهو  أعجميته  اخلفاجي)10(، 
)اسم موضع معرب(، ونخلص إىل القول: إن 
التأثيل اللغوي السم كربالء تعددت فيه اآلراء 
والنظريات، فمنهم من قال بعروبته ومنهم من 

قال بأعجميته)11(. 

كربالء  بأن  الكرميل  أنستاس  األب  قول  أما 
رجحان  ففيه  )إل(  و  من)كرب(  منحوتة 
فرسنا  وإذا  الساميون،  سكنها  البقاع  هذه  ألن 

معنى)القرب(،  عىل  دل  أيضًا  بالعربية  )كرب( 
قال ابن منظور: كرب األمر يكرُب كروبًا: دنا: 
قال  انطفاؤها،  قرب  أي  النار  حياة  كرب  يقال 

عبد القيس بن خفاف الربمجي)12(:

ابني! إن أباك كارُب يومِه

 فإذا ُدعيَت إىل املكارِم فاعجِل 

وكل يشء دنا فقد كرب.. وكربت الشمس 
للمغيب.. دنت... قال أبو عبيد: كرب أي دنا 
من ذلك وقرب. وكل دان قريب، فهو كارب. 

األسامء  من  اسم)كربال(  أن  فرض  وعىل 
فتكون)كرب(  البابلية  أو  اآلرامية  السامية 
فرسنا)إل(  وإذا  العربية.  من  قريبة  البابلية 
هل  نتساءل  أيضًا  الساميني  بمعنى)اإلله(عند 
لقوم  إله(  موضع)حرم  كانت  كربالء  أن  ورد 
من األقوام الذين سكنوا العراق، أو مقدس إله 
هلم، وإن كانت الروايات عامه مل ختصص القوم 
دائاًم  بالرضورة  تعني  ال  إضافة)إل(  أما  واإلله 
بابل  مثل  أخرى  أسامء  إىل  أضيفت  ألهنا  اإلله 

وأربل وبابيل)13(.

ويف اللغة العربية نجد الكلمة العربية )كرب 
هذا  كان  وملا  يقرتُب،  ومعناها)14(   )karab
املعنى يف اللغة البابلية والعربية والعربية وأحدًا، 
ثم  الكلمة،  هلذه  السامية  األصول  يرجح  مما 
تطور االسم)15( املقصور)كربال( بعد أن دخلت 
ذكرها  حينام  الشعرية،  للرضورة  اهلمزة  عليه 

الشعراء)16( يف قصائدهم.
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السيد  طرحُه  الذي  الرأي  أن  وعندي 
بابل يشري إىل  بأن كربالء من قرى  الشهرستاين 
الكرميل  أنستاس  ذكرُه األب  وما  نشوئها،  قدم 
بأهنا حرم اهلل أو مقَدس اهلل ال يتقاطع مع الرأي 
وهي  أخرى  صفة  للمدينة  يعطي  وإنام  األول 
القدسية، وتكون كربالء -واحلالة هذه- قديمة 
الذين  والقوم  اإلله  اسم  بقي  وإن  ومقدسة، 

تعبدوُه جمهول عندنا

الباحثني)17( أن تأسيس كربالء  ويعتقد أحد 
-626( الكلداين)18(  البابيل  العرص  إىل  يعود 
بلديت  لسكان  معبدًا  كانت  وأهنا  539ق.م(، 
نينوى وعقر بابل الكلدانيتني الواقعتني بالقرب 
كلمتي)كرب(  من  مصاغ  كربالء  واسم  منها، 
أو معبد أو حرم، و)إيال( بمعنى  بمعنى ُمصىل 
وهذا  اإلله(  فهي)حرم  اآلرامية،  باللغة  )إله( 

املعنى سبقه إليه الكرميل)19(.

وذكر السيد عبد احلسني آل طعمة)20( ما نقله 
الطهراين  بزرك  أغا  للشيخ  الذريعة  كتاب  من 
اسم  أن  والصفحة:  اجلزء  إىل  يشري  أن  دون 
كربالء كان قدياًم قبل الفتح اإلسالمي، وكانت 
بالفهلويه  كارباال  ومعنى  تسمى)كارباال(، 
بالفعل  تفسريها  وجيوز  العلوي(،  هو)الفعل 
عربت  ثم  األعىل،  من  املفروض  الساموي 
وسموها)كربالء(،  عربية  صياغة  وِصيغت 
األب  إليه  ذهب  الذي  املعنى  يقارب  وهذا 
مقطعي)كرب(  معنى  يف  الكرميل  أنستاس 

بأهنام)حرم اإلله( و)مقدس اإلله( وأغا  و)إل( 
الكرميل  إليه  ذهب  عام  خيرج  مل  الطهراين  بزرك 

أيضًا.

طعمة)21( آل  احلسني  عبد  السيد  ويعتقد 
أطالل(  و  وجود)أكم  من  بلغة  ما  ضوء  عىل 
ُبضعة  بعد  عىل  تقع  األصلية  كربالء  أهنا  قيل 
أميال يف القسم الشاميل الغريب من مدينة كربالء 
الرياحي(  يزيد  بن  )احلر  رضيح  باجتاه  احلالية 
يكون  أن  وينفي  والكاملية(،  أرض)الكرطة  يف 
اجلنوب  يف  والواقع  املسمى)كربله(  املكان 
التي  القرية  أهنا  كربالء،  مدينة  من  الرشقي 
ما  بأيدينا  وليس   ،احلسني اإلمام  شهدها 
فيه  شايعه  الذي  االفرتاض  هبذا  قناعته  يثبت 
ذلك  عىل  مستدالً  اخللييل)22(،  جعفر  السيد 
تلك  يف  قائمه  تزل  مل  وهضبات  أطالل  بوجود 

البقاع. 

الذي  االستنتاج  هذا  أن  نعتقد  لكننا 
إىل  حيتاج  اخللييل  جعفر  السيد  إليه  ذهب 
أفرتاض  مع  لينسجم  آثاري  استكشايف  دليل 
يقوم  وحتى  طعمة.  آل  احلسني  عبد  السيد 
يف  مطروحة  اآلراء  تبقى  اآلثاري  الدليل 
يكون  أن  يمكن  ال  إذ  الفرضيات،  ميدان 
كربالء  موقع  صحة  عىل  دلياًل  األطالل  وجود 
 األصلية، مع ترجيحنا بأهنا من القرى القديمة.
قرية  أن  وهي  بالتأكيد،  جديرة  مسألة  وثمة 
كربالء موجوده قبل الفتح اإلسالمي بالشواهد 
التارخيية وأهنا كانت من حمطات الفتح اإلسالمي 
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كام سيأيت، لكن مل يثبت أهنا)حرم إله( لقوم من 
األقوام الذين سكنوا العراق، ونحن بانتظار ما 
تكشفه اجلهود اآلثارية يف ذلك، إذا مل يثبت لدينا 
عبدوه.  الذين  األقوام  واسم  املعبود  األلة  اسم 
وقد اكتفى الباحثون بنسبتها إىل األقوام السامية 
الكلدانية،  أو  اآلشورية  أو  اآلرامية  أو  البابلية 
واختلفوا يف حتديد مكان كربالء والتي شهدت 

حادثة الطف.

ويف الروايات املنسوبة إىل األمام احلسني وأبيه 
وجده إن كربالء اسم قديم )ومفرس بالكرب 
الرشيف  أشار  املعنى  هذا  وإىل  والبالء()23(، 
وهو  وبال(  كربًا  مازلت  قوله)كربال  يف  الريض 
 )24(احلسني اإلمام  يف  مراثية  إحدى  مطلع 
ألن  علمي؛  دليل  يسنده  ال  الربط  هذا  أن  عىل 
اإلمام  قدوم  قبل  االسم  هبذا  عرفت  كربالء 

احلسني إليها.

عىل أن اآلخذ هبا االشتقاق الضعيف يقتيض 
جتاوزنا تلك األصول السامية والفارسية للكلمة 

التي تسبق واقعة كربالء بعدة قرون.

حينام   احلسني اإلمام  إىل  نسب  ما  لكن 
اهنا  له  فقيل  اسمها  عن  وسأل  باملنطقة  حلَّ 
بقوله:ذات كرب  )كربالء(، فوصفها  تسمى 
وإنام  تسميتها،  اليعني   فقوله  )25(وبالء
اسمها  من  اشتقاقًا  والبالء  بالكرب  وصفها 
الذي أخرب به، بعد أن استوحى ما ورد عن أبيه 
بيته  وأهل  سيلحقه  فيام   اهلل رسول  وجده 

وأصحابه من القتل والسبي.

ونخلص إىل القول فيام ورد يف الروايات وما 
توصل إليه الباحثون، أن اسم كربالء نحت من 
بابلية،  قرى  جمموعة  بمعنى  بابل(  كلامت)كور 
ومعنامها  أيال(  أو  و)إل  كلمتي)كرب(  من  أو 
أو  اآلرامية  باللغة  اإلله  مقدس  أو  اإلله  حرم 
دائرة  يف  جاء  كام  اآلشورية  تو(  بال  من)كار 
املعارف اإلسالمية املوجزة، وهي بمعنى لباس 
أو  )كاربيال(  كلمتي  من  أو  الرأس،  ألبسة  من 
أو  األعىل  العمل  بمعنى  )كار-باال(الفارسيتني 
الطهراين  بزرك  أغا  الساموية كام ذكرها  األعامل 
وتعني  الشيعة(  تصانيف  إىل  )الذريعة  كتابه  يف 
)كربلة(  كلمة  أو  والصالة،  العبادة  عمل 

بتضخيم الالم وبعدها هاء.

وحيدد بعض البلدانيني موقع كربالء ومنهم 
االصطخري)26( الذي يقول:)وكربالء من غريب 

الفرات فيام حياذي قرص ابن هبرية(.

يعدد  حينام  املقديس  أن  للنظر  امللفت  ومن   
كور العراق يقول: الكوفة ثم البرصة ثم واسط 
ثم بغداد ثم حلوان)27( ثم سامراء، وملا يعدد مدن 
الكوفة يذكر احلامم ابن عمر)28( واجلامعني)29(، 
وعني  والقادسية)32(  والنيل)31(  وسورا)30( 
تساؤال،  يطرح  مما  كربالء،  يذكر  ومل  التمر)33( 
هل أن هذه املدن كانت أقدم من كربالء، أم أهنا 

أكثر أمهية؟!

كثرة  إىل  يشري  حينام  املقديس  ذلك  ويكرر 
وقرب  عيل  اإلمام  قرب  يذكر  العراق،  يف  املشاهد 

احلسني دون أن يذكر كربالء)34(.
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يف  اجلديد  منهجه  إىل  يعود  ذلك  مرد  ولعل 
تأليف كتابه وعدم اجلري عىل سنة السابقني، إذ 
كاإليامن)35(  التعارف  عىل  علمنا  يقول:)أجرينا 
ومل  األجناد،  من  جندا)36(  بابل  من  جعل  فقد 
السابقني  من  غريه  فعل  كام  اإلقليم  إىل  ينسبها 

والالحقني من اجلغرافيني)37(.

والظاهر أن املقديس مل يكن موفقا فيام ذهب 
إليه من جتاهله إو جهله يف ذكر قرية كربالء قبل 

.أن تترشف باستشهاد اإلمام احلسني

الذي  احلوار  ينقل  وهو  الدينوري)38(  ذكر 
التميمي  يزيد  بن  واحلر  احلسني  اإلمام  بني  دار 
زياد  بن  اهلل  عبيد  فصائل  أحد  قائد  الريبوعي 
فذكر  معاوية،  بن  يزيد  قبل  من  الكوفة  وايل 
منها   ،احلسني ركب  هبا  مر  التي  األماكن 
والغارضية)41(  ونينوى)40(،  مقاتل)39(،  قرص 
وصلوا  فلام  وكربالء،  والعقر)43(،  والشفية)42(، 
اإلمام  وجيشه  يزيد  بن  احلر  منع  كربالء 
مغادرة  وأنصاره  أهله  من  وركبه   احلسني
هذا  اسم  ما   احلسني فقال  املكان، 
ذات كرب  قال:  له: كربالء،  قالوا   املكان؟
مسريه  عند  املكان  هبذا  أيب  مر  ولقد  وبالء 
إىل صفني وأنا معه، فوقف فسأل عنه فأخرب 
باسمه فقال: ههنا حمط ركاهبم وههنا مهراق 
دمائهم فسئل عن ذلك فقال: ثقل آلل حممد 
بأثقاله   احلسني أمر  ثم  ههنا،  ينزلون 

.فحطت بذلك املكان

إلغائه  يف  املقديس)44(  لرأي  وبالعودة 
إقليم  تسمية  عىل  وتركيزه  بابل  إقليم  ملصطلح 
قد  يقول:  اجلغرافيني  لبعض  منه  خمالفة  العراق 
شققنا اإلسالم طوال وعرضا، فام سمعنا الناس 
ال  الناس  وأكثر  العراق  إقليم  هذا  إال  يقولون 
بابل؟ أال ترى إىل جواب أيب بكر  أين  يعلمون 
لعمر ملا سأله أن يبعث جيوشه إىل هذه الناحية 
فقال: ألن يفتح اهلل عىل يدي شربا من األرض 
رساتيق  من  رستاق)45(  من  ايّل  أحب  املقدسة 
العراق ومل يقل من رساتيق بابل، فإن احتج يف 
قوله تعاىل)وما أنزل عىل امللكني يف بابل)46( دليل 
عىل مكانة بابل، قيل له هذا االسم قد جيوز أن 
يتناول اإلقليم واملدينة مجيعا ووقوعه عىل املدينة 
اسمها،  أحدا يف  ينازع  أحدا ال  جممع عليه ألن 
أوقعه  فمن  اختالف،  اإلقليم  عىل  وقوعه  ويف 

عليه وجب عليه الدليل 

قال البكري)47( وهو حيدد موقع كربالء:

بعده  ثانيه،  وإسكان  أوله،  بفتح  كربالء: 
من  بالعراق  موضع  ممدود،  لواحدة،  معجمة 
 ناحية الكوفة، ويف هذا املوقع قتل احلسني

قال كثري:

ف��س��ب��ط س��ب��ط إي����امن وب��ٍر  

وس���ب���ط غ��ي��ب��ت��ه ك��رب��الء 
فقال:  الفداء)48(  أبو  كربالء  موقع  وحدد 

حماذي قرص ابن هبرية من الغرب يف الربية.
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حارضتني  بني  جعلها  هذا  كربالء  وموقع 
جهة  من  احلرية  ومها  اإلسالم،  قبل  مهمتني 
اجلنوب واألنبار من جهة الشامل، وإن األدوار 
ألقت  احلارضتني  هلاتني  واإلدارية  السياسية 
تواصل  يف  فكانت  كربالء،  منطقه  عىل  بظالهلا 

معهام يف سكنى القبائل ويف ريعها الزراعي. 

وبسبب هذا التواصل سنتناول بإجياز احلرية 
واألنبار لتوحدمها يف روايات النشأة والتأسيس، 
منطقه  عىل  وازدهاره  أحداثه  يف  أثر  مما  وألهنام 

كربالء.

أميال من  ثالثة  كانت عىل  مدينة  احلرية)49(: 
الكوفة عىل موضع يقال له النجف، زعموا أن 
اخلورنق  وباحلرية  به،  يتصل  كان  فارس  بحر 
بقرب منها مما ييل الرشق عىل نحو ميل، والسدير 

يف وسط الربية التي بينها وبني الشام.

كانت احلرية مسكن ملوك العرب يف اجلاهلية 
من زمن نرص ثم من خلم النعامن وآبائه، ويقال 

هلا احلرية الروحاء، قال عاصم بن عمرو:

خيال ال��روح��اء  احل���رية  صبحنا 
ورجال فوق ثباج الركاب

حرضنا يف نواحيها قصورا
مرشفة كأرضاس الكالب

ويف تسميتها ونشأهتا رويت أخبار كثرية      
قصد  ملا  اليمن(  األكرب)ملك  تبعا  أن  منها، 
املوضع،  بذلك  جنده  ضعفة  خلف  خراسان 
ملا  أنه  وقيل  به،  أقيموا  أي  به،  وقال هلم حريوا 

أقبل بجنده فبلغ موضع احلرية ضل دليله وحتري 
فسميت احلرية.

نزهلا  الزجاجي يف ذلك: كان أول من  وقال 
مالك بن زهري بن عمرو بن فهم بن تيم اهلل بن 
أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن 
احلاف بن قضاعة، فلام نزهلا جعلها حريا وأقطع 

قومه فسميت احلرية بذلك.

ويف بعض أخبار أهل السري: روي أنه خرج 
يقال  منافسيه  أحد  النبط)االردوان(  ملك  عىل 
من  بأعوانه  منهام  وأحد  كل  فاستعان  )بابا(  له 
القبائل  من  ألعوانه  االردوان  فبنى  العرب، 
فيام  احلرية،  وسامها  به  وأنزهلم  حريا  العربية 
)األنبار(  األعراب  من  أعوانه  أنزل)بابا( 

وخندق عليهم خندقا.

أوحى   اهلل إن  تقول:  غيبية  رواية  وهناك 
بن  هيوذا  ولد  من  وهو  اختيار  بن  يوحنا  إىل 
أن  ويأمره  نرص  نبوخذ  إىل  يذهب  أن  يعقوب، 
بن  معد  زمن  يف  وذلك  املرشكني  العرب  يغزو 
عدنان، فأقبل يوحنا من نجران إىل بابل وأخرب 
نبوخذ نرص بذلك، فوثب هذا األخري عىل من 
كان يف بالده من جتار العرب فجمعهم وبنى هلم 
حريًا عىل النجف وحصنه ثم جعلهم فيه ووكل 

هبم حرسا وحفظة.

احلري،  أهل  عن  نرص  نبوخذ  خىل  ذلك  بعد 
مبنيا  حريا  كان  ألنه  احلرية،  موضعه  يف  فابتنوا 
فلام  نرص،  نبوخذ  حياة  مدة  كذلك  ومازالوا 
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مات انضموا إىل أهل األنبار وبقي احلري خرابا 
زمنا طويال ال تطلع عليه طالعة من بالد العرب 
وأهل األنبار، ومن انضم إليهم من أهل احلرية 
حتى  كذلك  حاهلا  واستمر  العرب،  قبائل  من 

نزلتها قبائل تنوخ ومنهم اللخميون.

بالكرس:  احلرية  منظور)50(:  ابن  عنها  وقال 
بلد بجنب الكوفة ينزهلا نصارى العباد، والنسبة 
وذكرها  قياس،  غري  عىل  وحاري  حريي  إليها 
الكوفة،  بظهر  القديم  البلد  فقال:  األثري  ابن 
واحلاري،  السيوف  بصناعة  احلرية  واشتهرت 

وهو نمط من أنامط النطوع تزّين الرحال.

املختلفه  الروايات  أن  للنظر  امللفت  ومن 
نشأهتا  أول  يف  احلرية  سكان  أن  إىل  أشارت 
املدن  سكان  من  بمعنى  وجتارهم،  العرب  من 
أن  إىل  الروايات  نفس  أشارت  فيام  )احلرض(، 
الغزو،  سكان األنبار كانوا من األعراب وأهل 
ذلك  ولعل  )البدو(،  البادية  سكان  من  أي 
احلرية  ازدهار  يف  األسباب  أحد  كان  نظرنا  يف 
احلضارية  اجلوانب  يف  األنبار  عىل  وتقدمها 
واالجتامعية  واالقتصادية  والسياسية  املختلفة 

والعسكرية والدينية والعلمية)51(.

حينام  املقديس)52(  أن  عنه  نتساءل  ما  لكن 
وذكر  احلرية  يذكر  مل  العراق  إقليم  عن  يتكلم 
اجلغرافيون  ويسمي  منها،  شأنا  أقل  مدنا 
واللغويون احلرية والكوفة)احلريتان()53(، وكأنه 
غلف اسم الكوفة عىل مكانتها اإلسالمية بمجد 
البلدانيون)54()احلرية  سامها  فيام  السابق،  احلرية 

البيضاء(حلسنها.

بن  عاصم  قال  أيضًا،  الروحاء  هلا  وقيل 
عمرو:

جبال ال��روح��اء  احل��رية  صبحنا 
الركاب أثباج  فوق  ورجال    

قصورا                        نواحيها  يف  ح��رضن��ا 
الكالب ك��أرضاس  مرشقة       

أما األنبار: ذكرنا آنفا أن ملك األنباط الطامع 
أثناء  األنبار  أعانوه يف  الذين  األعراب  أنزل  قد 
وأحاطهم  النبط)االردوان(،  ملك  مع  رصاعه 
من  العربية  القبائل  إليهم  أضيف  ثم  بخندق، 
أنبار  النبط  فسمتها  نرص)بابل(،  نبوخذ  بالد 

العرب، كام تسمى أنبار الطعام)55(.

سامراء،  مدن  من  األنبار  املقديس)56(  وعد 
وقال عنها: مدينة كبرية 

وإذا كان نبوخذ نرص قد مجع جتار العرب يف 
بالده وبنى هلم حريًا عىل النجف وحصنه، فإنه 
شاطئ  عىل  السواد  األعراب  من  الغزاة  أنزل 
فسموه  عسكرهم  موضع  وابتنوا  الفرات، 

األنبار)57(. 

يقول ياقوت احلموي)58(: األنبار مدينة عىل 
الفرات يف غريب بغداد، ومن نواحيها)59(، بينهام 
)فريوز  تسميها  الفرس  وكانت  فراسخ  عرشة 
بن  سابور  عمرها  من  أول  وكان  سابور(، 
ينسب  الذي  التعمري  األكتاف، ولعل  ذو  هرمز 
اخلراب  حلق  أن  بعد  جاء  إنام  الفاريس  للملك 
مدينة األنبار التي أسسها ملك األنباط أو امللك 
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امللك  آثار  من  أهنا  أو  نرص،  نبوخذ  الكلداين 
أيدينا  بني  التي  فالروايات  أردشري،  الفاريس 
تقع يف باب االحتامالت، ثم جددها أبو العباس 
هبا  وبنى  العباس،  بني  خلفاء  أول  السفاح، 
قصورًا وأقام هبا إىل أن مات، وقيل إنام سميت 
األنبار ألن نبوخذ نرص ملا حارب العرب الذين 
أبو  وقال  فيها  األرساء  حبس  هلم  خالق  ال 
كان  ألنه  به  سميت  بابل  حد  األنبار  القاسم 
والتبن  والقت  والشعري  احلنطة  أنابري  هبا  جيمع 
وكان  منها،  أصحاهبا  ترزق  األكارسة  وكانت 
عربتها  العرب  دخلتها  فلام  األهراء،  هلا  يقال 

فقالت األنبار. 

وقال احلمريي)60( وهو يعّرف األنبار: األنبار 
حد بابل وسميت هبذا االسم تشبيهًا هلا يف بيت 
التاجر الذي ينضد فيه متاعه وهي األنبار، وقيل 
األنبار بالفارسية األهراء ألن أهراء امللك كانت 
حتديد  يف  وقال  رجاله،  يرزق  كان  ومنها  فيها 
وبقة وهيت  ما بني احلرية واألنبار  العراق: هو 

وعني التمر. 

وأشار ابن منظور)61( إىل معناها اللغوي فقال: 
ويسمى  نرب...  وأحدها  الطعام،  أهراء  األنبار: 
اهلرى نربًا ألن الطعام إذا صب يف موضعه انترب 
واألنبار  أكداسه...  الطعام  وأنبار  ارتفع.  أي 

بيت التاجر الذي ينضد فيه متاعه.

منظور)62(:  ابن  عنها  قال  املصطلح  ويف 
األنبار مواضع معروفة بني الريف والرب، فسمي 

كل موضع بني الريف والرب باألنبار.

كربالء جزء من إقليم بابل 

نينوى:  تعريف  يف  احلموي)63(  ياقوت  قال 
وبسواد الكوفة ناحية يقال هلا نينوى منها كربالء 
آخر:  مكان  يف  وقال   احلسني هبا  قتل  التي 
نينوى كورة كانت بأرض بابل منها كربالء التي 
احلموي)64(  بن عل وكان  احلسني  قتل هبا 
الذي  املوضع  بقوله:هو  كربالء  موقع  حدد  قد 
قتل فيه احلسني بن عيل يف طرف الربية عند 

الكوفة.

سميت  السفىل  نينوى  أن  يف  نشك  وال 
الدولة  عواصم)65(  إحدى  العليا  نينوى  باسم 
وقد  القديم،  التاريخ  يف  املشهورة  اآلشورية 
إما ملعارضتها وإما إلدامة ذكراها، عىل  سميت 
عادة الناس يف تسمية البلدة التي ينشؤوهنا بعد 
ويسموهنا  عنها  واجلالء  بالدهم  من  املهاجرة 
ويعتقد  منها)66(.  هاجروا  التي  بلدهتم  باسم 
البعض ظنًا ال حتقيقًا أن نينوى سواد الكوفة إنام 
أنشأهتا املهاجرة من نينوى املوصل بعد أن حلق 
اآلشوري  كربالء  اسم  وأن  مدينتهم،  اخلراب 
هؤالء  وأن  احلادثة،  هبذه  يتصل  )كربا-أيأو( 
مستوطنتهم  عىل  القديمة  مدينتهم  اسم  أطلقوا 

اجلديدة نينوى.

الكوفة  سواد  فإن  بابل  أرض  وبخصوص 
عصورها  يف  السيايس  امتدادها  من  جزء 
هذا  امتداد  من  جزء  كربالء  وكانت  املزدهرة، 
نينوى  منطقة  مكونات  من  بوصفها  السواد، 
وتقع يف طرف الربية املتجهة للكوفة، وعليه فإن 
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نينوى السواد)67( كانت جزءا من بابل ألن هذه 
فبلغت  والفرات،  بدجلة  بمساكنها  متتد  كانت 
من دجلة إىل أسفل كسكر)68(، ومن الفرات إىل 

ما وراء الكوفة، فكانت السواد بأمجعه)69(.

بابل قد شهدت عصورًا متعاقبة  وإذا كانت 
كان  احلضارية  واملظاهر  السياسية  النظم  من 
 1595  -1894( األول  بابل  عرص  أشهرها 
ق.م( الذي عرف بملكه السادس محورايب، وقد 
امتدت هذه الساللة البابلية األوىل بحكمها عىل 

العراق كافة)70(.

وتوالت عىل العراق نظم سياسية متعددة يف 
بابل  فيها  شهدت  واجلنوب،  والوسط  الشامل 
بابل  ساللة  كانت  ساللة  عرشة  إحدى  تعاقب 
احلادية عرشة تدعى)العرص البابيل احلديث( أو 
نبوخذ  بملكها  اشتهرت  التي  الكلدانية  الدولة 
يف  هيمنا  ما  وهو  ق.م(   562  -604( نرص)71( 

جزئية ظهور مدينة احلرية. 

وكان العرص الكلداين آخر عصور بالد بابل 
صارت  أدوار  تلته  حيث  مستقله،  دولة  وهي 
فيها بابل والعراق كافه والية تابعه أوال للفرس 
األمخينيني )539-331ق.م( ثم إىل السلوقيني 
املقدونيني خلفاء لالسكندر الكبري)138-331 
أو  الفرثيني  الفرس  إىل  ثم  ق.م(   126 أو 
227م(   - 126ق.م  )138أو  األرشاقيني 
وأخريا إىل الفرس الساسانيني )637-227)72(.

احلرية  مدينتي  بناء  األخبار  بعض  وتنسب 
واألنبار إىل ملوك النبط أو الكلدانيني أو الفرس. 

يقول ابن األثري)73( »خربت احلرية لتحول أهلها 
ومخسني  مخسامئة  األنبار  وعمرت  األنبار،  إىل 
سنه إىل أن عمرت احلرية زمن عمرو بن عدي، 
أن  إىل  سنه  وثالثني  وبضعا  مخسامئة  فعمرت 
وهذا  اإلسالم«،  أهل  ونزهلا  الكوفة  وضعت 
عرب  املدن  بني  املتواصل  احلضاري  اإلرث  هو 
بالسنوات  تقنن  أن  نستبعد  كنا  وإن  العصور، 
ونرجح أن تكون هناية عرص وبداية آخر مرهونة 

باملتغريات العامة واملرحلة التارخيية.

كانت  نرص  نبوخذ  وفاة  أن  األخبار  وتقول 
إيذانا لبعض القبائل العربية التي أسكنها باحلرية 
بني معد بن عدنان  األنبار، من  إىل  تغادرها  أن 

وغريهم من القبائل العربية)74(.

هتامة  تركوا  قد  عدنان  بن  معد  أوالد  وكان 
بعضهم  فقصد  بينهم،  احلروب  نشبت  أن  بعد 
نزلوا  وآخرون  الشام  بالد  وبعض  اليمن، 
البحرين، التي كانت فيها قبائل األزد من عهد 
عمران بن عمرو من بقايا بني عامر. وممن قصد 
البحرين من قومهم من بني معد مالك وعمرو 
ومالك  وبرة،  بن  أسد  بن  اهلل  تيم  بن  فهم  ابني 
بن زهري بن عمرو بن فهم، واحليقار بن احليق 
بن عمري بن قنص بن معد بن عدنان، يف قنص 

كلها)75(.

وحلق هبم من اياد غطفان بن عمرو، وزهري 
بن  صبيح  بن  وصبح  الشلل،  بن  احلارث  بن 
فاجتمع  خلم،  بن  نامرة  من  وبطون  احلارث، 
وحتالفوا  العربية  القبائل  من  مجاعة  بالبحرين 
التأزر  عىل  وتعاقدوا  املقام(  )وهو  التنوخ  عىل 
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والتنارص وصاروا يدا عىل الناس وضمهم اسم 
تنوخ)76(.

فيه  كان  الذي  الوقت  يف  ذلك  وكان 
بالد  يف  الفرثيني)77(  الطوائف  ملوك  حكم 
الذين ملك بالدهم  فارس)138ق.م-227م( 
)االسكندر املقدوين ت323ق.م( بعد أن هزم 
ملك األمخينيني دارا الثالث )336-330ق.م(
سموا  وإنام  البسوس)سنه331ق.م(  معركة  يف 
قليال  منهم كان ملكه  الطوائف، ألن كل ملك 
وحوهلا  وبيوت  قصور  هي  وإنام  األرض،  من 
ملك  بابك  بن  أردشري  ظهر  ثم  خندق)78(، 
من  وكّون  الطوائف،  ملوك  عىل  الساسانيني 
الناس  ودان هلم  فارس مملكة موحدة وهزمهم 
وضبط امللك، فتطلعت القبائل العربية الساكنة 
غلبة  يف  وطمعوا  العراق  ريف  إىل  البحرين  يف 

األعاجم عليه. 

العراق  ريف  العربية  القبائل  دخلت  وملا 
وجدوا األرمانيني وهم)النبط( حيكمون بأرض 
بابل وما يليها إىل ناحية املوصل، وكانوا يف قتال 
وقد  الطوائف(  ملوك  )وهم  األردوانيني  مع 
نفر)79(  بني  العراق  جنوب  يف  نفوذهم  بسطوا 
هذا  فاستثمروا  البادية  وأطراف  االبلة)80(  وإىل 
العراق،  أرض  عن  الطرفيني  ودفعوا  العداء 
وجعف  حليان  بني  من  العربية  القبائل  ونزلت 
وطي وكلب وقبائل تنوخ ما بني احلرية واألنبار، 
إىل  وغربيه  الفرات)81(  طف  إىل  احلرية  بني  وما 
ولألخبية  املضال  يف  واالها  وما  األنبار  ناحية 

وال يسكنون بيوت املدر، وكانوا يسمون )عرب 
الضاحية(، وأول من ملك منهم يف زمن ملوك 

الطوائف مالك بن فهم، ومنزله مما ييل األنبار.

ويف الرواية ما يفيد بأن منطقة كربالء والقرى 
املجاورة هلا قد قصدهتا القبائل العربية واختذوا 
منها مستقرًا وموطنًا بعد أن امتدت هذه القبائل 
الفرات(  بني احلرية واألنبار وكان جانبًا )طف 
واألخبية  اخليم  من  اختذت  قبائل  سكنته  قد 
مساكن هلم كام هي عادهتم يف استقرارهم األول 

يف احلرض حتى بعد التوسع اإلسالمي.

وطي  ومحري  مذحج  قبائل  احلرية  ونزلت 
وكلب ومتيم)82(.

كربالء يف تارخيها القديم بعد دخول 

القبائل ريف العراق

عرفت كربالء بأهنا كانت من أمهات طسوج 
النهرين الواقع عىل ضفاف هنر باالكوباس)وهو 
للعبادة  أماكن  أرضها  وعىل  القديم(  الفرات 
والصالة، كام يستدل من األسامء التي عرفت هبا 

قديام )كعمورا وماريا، وصفورا(.

وقد كثرت حوهلا املقابر، كام عثر عىل  جثث 
قبل  إىل  تارخيها  يعود  أواين خزفية  داخل  موتى 
سكنوها،  التي  األقوام  وأما  املسيحي  العهد 
تربتها  خلصوبة  الزراعة  عىل  يعولون  فكانوا 
وغزارة مائها؛ لكثرة العيون التي كانت منترشة 

يف أرجائها.
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ازدهرت منطقه كربالء شيئًا فشيئًا يف عهود 
واملناذرة  واللخمينيني  والتنوخيني  الكلدانيني 
عاصمتهم،  القصور  ذات  احلرية  كانت  يوم 
العامرة، ومن حوهلاجمموعة  البلدة  التمر  وعني 
ضمنها  ويف  الزراعية،  اخلصبة  القرى  من 
بإنتاجها من  املشهورة  العني  من  القريبة  شفاثا، 
التمر)اجلسب(، الذي كان جيلب منها إىل سائر 

البالد)83(.

هاتني  تتوسط  كربالء  منطقة  إن  وحيث 
املدينتني من جهة، واألنبار واملدائن، وسلوقية، 
من جهة أخرى، ثم تعاملت مع البرصة والكوفة 
وواسط وبغداد بعدئذ، فقد اكتسبت نصيبًا وافرًا 
الوقت، وأصبحت  من مظاهر احلضارة بمرور 
مرصًا ومدينة مهمة بعد أن شهدت واقعه الطف 

.واستشهاد اإلمام احلسني

اخلرائب  من  سلسلة  بكربالء  وحتيط 
والتلول)84( تنطق بام كانت عليه هذه البقعة من 
القديم،  تارخيها  يف  ازدهار  من  الطفوف  وادي 
العراقية،  العامة  اآلثار  مديرية  إليه  أشارت  بام 
ألفي  بحدود  وقراها  أماكنها  بعض  أّرخت  إذ 
اآلشورية،  العصور  إىل  تعود  امليالد  قبل  سنه 
احلديث(،  )البابيل  والكلدانية  والكشية، 

والفارسية )الفرثية والساسانية(، واإلسالمية.

كربالء  متصري  أن  نفسه)85(  الباحث  يرى 
حصل يف عهد املختار بن أيب عبيد الثقفي، حيث 
قال: ملا استتب األمر للمختار أوعز إىل حممد بن 

كربالء  إىل  يسري  أن  األشرت  مالك  ابن  ابراهيم 
ليرشف عىل بناء الرسادق الذي كان املختار قد 
حوله  ويتخذ   ،احلسني قرب  عىل  ببنائه  أمر 
زيارة  إىل  والقاصدين  الوافدين  إليواء  مسجدًا 
القرب وقد تم بناء الرسادق باآلجر واجلص وكان 

ذلك يف أواخر سنه 65هـ/684م.

املختار احلجر  قد كان وضع  العمل  وبذلك 
الوقت  ذلك  فمنذ  كربالء،  متصري  يف  األساس 
كربالء  يف  والرسادق  املسجد  بناء  به  تم  الذي 
الوفود  حتجها  أخذت   احلسني قرب  حول 
زرافات ووحدانا واستوطنها بعض املحبني آلل 

.بيت الرسول

املواضع القروية جبوار كربالء

نخلص  األحداث،  هذه  من  وانطالقًا 
القروية  املواضع  من  عدد  بوجود  القول  إىل 
وهي  كربالء  منطقه  بجوار  القديمة  والريفية 
إىل  معظمها  ينتمي  القرى  من  جمموعة  متثل 
الباحثيني)86(  بعض  عد  وقد  النهرين،  طسوج 
أن هذه القرى مرادفات السم كربالء، بل هي 
مستقلة  قرى  هي  إنام  وهم  وهذا  عليها،  تدل 
تنتمي وكربالء إىل كورة وأحدة، فيام كان بعض 
األسامء التي ذكروها مشتقات وجدانية ووالئية 
املرقد  حدود  إىل  تشري  وأخرى  وعاطفية)87(، 
معظمها  يف  وهي   ،احلسني لإلمام  املقدس 
ال متثل أسامء تدل عىل حدود معنى اسم كربالء 

لتكون من مرادفاهتا بالتسمية وهي كاآليت: 
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أوله أ.  بفتح  البكري)88(  عنه  قال  الطف: 
من  العراق،  بناحية  وهو  ثانيه،  وتشديد 
املعروف  املوضع  وهناك  الكوفة،  أرض 
 بكربالء، الذي قتل فيه احلسني بن عيل

قال ابن رمح اخلزاعي يذكر مقتله: 
وان قتيل الطف من آل هاشم

 أذل رقاب املسلمني فذلت

وبالطف كان قرص أنس بن مالك وفيه مات 
وثالثة  مائة  ابن  وهو  م   711  / هـ   93 سنة 
أعوام. وصفها احلموي)89( فقال: الطف بالفتح 
والفاء مشددة، وهو يف اللغة ما أرشف من أرض 
وإنام  قال األصمعي  العراق،  العرب عىل ريف 
سمي طفًا ألنه داٍن من الريف، من قوهلم: خذ 
ما طف لك واستطف أي ما دنا وأمكن، وقال 
أبو سعيد: سمي الطف ألنه مرشف عىل العراق 
والطف:  أطل،  بمعنى  اليشء  عىل  أطف  من 
أرض من  والطف  الشاطئ،  أي  الفرات،  طف 
مقتل  كان  فيها  الربية  طريق  يف  الكوفة  ضاحية 
احلسني )61هـ/680م(، وهي أرض بادية 
قريبة من الريف فيها عدة عيون ماء جارية، منها 
اجلمل  وعني  والرهيمية  والقطقطانة  الصيد 
وذواهتا. وهي عيون كانت للمتوكلني باملسالح 
التي كانت وراء خندق سابور الذي حفره بينه 
وبني العرب وغريهم، وذلك أن سابور أقطعهم 
خراجًا،  يلزمهم  أن  غري  من  يعتملوهنا  أرضها 
العرب  اهلل  ونرص  قار()90(  يوم)ذي  كان  فلام 
تلك  من  طائفة  عىل  العرب  غلبت   ،بنبيه

ملا  ثم  األعاجم،  أيدي  يف  بعضها  وبقي  العيون 
بعدما  األعاجم  وهربت  احلرية  املسلمون  قدم 
)املقصود  منها  أيدهيا  يف  كان  ما  عامة  طّمت 
فأسلموا  العرب  أيدي  مايف  وبقي  املاء(  عيون 
وملا  عرشًا،  األرض  من  عمروه  ما  وصار  عليه 
عنه  جال  ما  وقع  واملدائن  القادسية  أمر  انقىض 
املسلمني  إىل  العيون  تلك  أرض  من  األعاجم 
األقيرش  وقال  أيضا،  عرشية  فصارت  وأقطعوه 

األسدي:
وج��ارهت��ا ه��ن��دًا  ي��ذك��رين  أين 

بالطف صوت محامات عىل نيق)91(

جآجئها بيض  معًا  م��اٍء  بنات 
معملة  ال��ده��ر  هب��ن  السقاة  أي��دي 

احلامليق)92( صفر  مناقرها  محر 
 )93( املخاريق  رجع  لوهنا  كأنام 

 افنى تالدي وما مجعت من نشب )94(
ق���رع ال��ق��واق��ي��ز أف����واه األب��اري��ق 

جمرى  وأعراضها  الطف  عيون  جمرى  وكان 
صدقتها  وكانت  نجد،  وقرى  املدينة  أعراض 
إبراهيم  بن  إسحاق  ويل  فلام  املدينة،  عامل  إىل 
مايف  إىل  ضمها  للمتوكل  السواد  مصعد  ابن 
فهي  سوادية،  وصريها  عرشها  عامله  فتوىل  يده 
ثم  احلموي(  أيام  )املقصود  اليوم  إىل  ذلك  عىل 
استخرجت فيها عيون إسالمية جيري ما عمر هبا 

من األرضني هذا املجرى. 
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مات  مجاًل  ألن  مجل  عني  وسميت  قالوا: 
بذلك،  فسميت  استخراجها  حدثان  يف  عندها 

وقيل: أن املستخرج هلا كان يقال له مجل. 

الذي  السمك  لكثرة  الصيد  عني  وسميت 
كان هبا.

بن  احلسني  يرثي  اجلمحي  دهبل  أبو  قال 
:عيل

مررت بالطف عىل أبيات آل حممد 
ف��ل��م أره���ا أم��ث��اهل��ا ي���وم حلت 

وأهلها  ال��دي��ار  اهلل  يبعد  ف��ال 
وإن أصبحت منهم برغمي ختلت 

أال أن قتىل الطف من آل هاشم 
فذلت  املسلمني  رق���اب  أذل���ت 

رزية  أصنحوا  ثم  غياثًا  وكانوا 
أال عضمت تلك الرزايا وجلت !

مًا  نوَّ أمية  م��ن  س��ك��ارا  تبيت 
محيمها  ي��ن��ام  م��ا  قتىل  وب��ال��ط��ف 

إالعصابة  اإلس��الم  أفسد  وما 
نعيمها  ف����دام  ن��وك��اه��ا  ت��ؤم��ر 

فصارت قناة الدين يف كف ظامل 
يقيمها  ال  جانب  منها  اع��وجَّ  إذا 

ويف معنى الطف قال ابن منظور)95(:

الطف ما أرشف من أرض العرب عىل ريف 
العراق، مشتق من ذلك.

لدنوه،  بذلك  سمي  شطة،  الفرات:  وطف 
قال شربمة بن الطفيل: 

كأن أباريق املدام عليهم

  إَِوزُّ بأعىل الطف عوُج احلناجر               

وقيل: الطف ساحل البحر وفناء الدار. 

ويف  الكوفة.  بناحية  موضع  اسم  والطف: 
بالطف،  يقتل  أنه   احلسني مقتل  حديث 
سمي به ألنه طرف الرب مما ييل الفرات.... ويف 
عىل  نفسه  عرض  حينام   الرسول حديث 

القبائل جاء فيه: 

العرب،  وأرض  الرب  فطفوف  أحدمها  أما 
الطفوف: مجع طف، وهو ساحل البحر وجانب 
الطف  أن  الباحثني)96(  بعض  رأي  ويف  الرب. 
أطلق عىل سبيل العلمية عىل الساحل الغريب من 
عامود الفرات حتى آخر حدود الريف ما يتاخم 
البرصة  بطائح  األنبار حتى  اجلزيرة عرضًا، من 
طوالً ويضاف إليه يف بعض مواقعه طف كربالء 

ونينوى، وشقران)97(، وسفوان)98(. 

تعريف  يف  الشهرستاين)99(  السيد  وقال 
مياه  عنها  تنحرس  ألرايض  عام  اسم  الطف: 
البارزة  العلقمي  هنر  حوايل  وسميت  النهر، 
بواقعة   احلسني حادثة  سميت  لذلك  طفًا، 
الطف  إىل  املفيد)100(  الشيخ  وأشار  الطف. 
كربالء،  واقعة  مكان  هبا  واراد  كربالء  وطف 
فيام عد املقريزي)101( اسم الطف مرادفًا لكربالء 
عمومية  من  حتديدًا  أكثر  فكان  أسامئها،  ومن 
ياقوت احلموي وابن منظور التي أرشنا إليها يف 

موضعها.
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العقر: ذكر الدينوري)102( بأن العقر قرية عىل ب. 
الفرات، وهي يف عاقول)103( حصينة،  شط 

الفرات حيدق هبا إال من وجه وأحد. 
قرية  مناعة  عىل  يؤكد  تعريفه  يف  والدينوري 
فهي  والتضاريسية،  الطبيعية  الوجهة  من  العقر 
األمر  ليصعب  حتى  والوادي  بالفرات  حماطة 

عىل من قصدها أن هيتدي إليها بسهولة.

مواضع  العقر  أن  احلموي)104(  وذكر 
متعددة، منها عقر بابل قرب كربالء من نواحي 

الكوفة)وهو ما هيمنا(.

وقد روي أن احلسني ملا انتهى إىل كربالء 
وأحاطت به خيل عبيد اهلل بن زياد قال: ما اسم 
تلك القرية؟ وأشار إىل العقر، فقيل له: اسمها 
العقر، فقال: نعوذ باهلل من العقر! فام اسم هذه 
قال:  كربالء،  قالوا:  ؟  فيها  نحن  التي  األرض 
فمنع  منها  اخلروج  وأراد  وبالء،  كرب  أرض 
حتى كان ما كان. والظاهر أن العقر كانت من 
إقليم بابل، وقد مثلت حلقة مهمة من حلقات 
الفاريس بعد أن استبد كرسى  اإلرث السيايس 
الثاين أبرويز )597-628 م( بأسلوب متعسف 
عن  مملكته  أهل  عداوة  كرسى  فكسب  وظامل، 

غري وجه، يقول الطربي)105(. 

بابل،  عقر  إىل  العظامء  من  ناس  )فمىض 
أبرويز مع أخوته هبا،  وفيه شريي)شريوية( بن 
وأساورة)106(  يؤدبوهنم،  مؤدبون  هبم  وكل  قد 
فأقبلوا  املوضع،  براح ذلك  بينهم وبني  حيولون 

عمن  فخىل  لياًل،  سري)107(  هبر  مدينة  ودخل  به 
كان يف سجوهنا، وخرج من كان فيها، واجتمع 
قتلهم،  عىل  أمجع  كرسى  كان  الذين  القل  إليه 
فنادوا قبادشاهشاه)108(، وصاروا حني أصبحوا 
من  قرصه  يف  كان  من  فهرب  كرسى  رحبة  إىل 
له  باغ)109(  إىل  بنفسه  كرسى  وانحاز  حرسه، 
فارًا  اهلندوان  باغ  ويدعى  قرصه،  من  قريب 
ودخل  اململكة  دار  يف  وحبس  مرعوبًا.... 
الوجوه،  إليه  واجتمع  امللك،  دار  شريويه 

فملكوه وأرسل إىل أبيه يقرعه بام كان منه.(.

وقتل عند العقر يزيد بن املهلب بن أيب صفرة 
يف سنه 102 هـ / 720 م، وكان قد خلع طاعة 
بني مروان، ودعا إىل نفسه وأطاعه أهل البرصة 
واألهواز وفارس وواسط، وخرج بمئة وعرشين 
ألفًا، فندب له يزيد بن عبد امللك)101- 105 
هـ / 719- 723م( أخاه مسلمة بن عبد امللك 
بابل، وانجلت احلرب  بالعقر من أرض  فقاتله 

عن قتل يزيد بن املهلب)110(.

وقال املربد)111(: )كان يقال ضّحى بنو حرب 
باملروءة  بنو مروان  يوم كربالء وضّحى  بالدين 

يوم العقر(.

أيب  بن  عيل  بن  احلسني  يوم  كربالء  فيوم   
طالب وأصحابه، ويوم العقر يوم قتل يزيد بن 

املهلب وأصحابه. 

وذكر األصفهاين)112( رواية وهو يرسد أخبار 
/723م  ت105هـ  ونسبه  عزة  كثري  الشاعر 
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بن  أمحد  حدثني  قال:  وكيع  أخربنا  فيها:  جاء 
حبيب  الطائي  متام  أبو  حدثنا  قال:  طاهر  أيب 
عن  هارون  بن  العطاف  حدثي  قال:  أوس  بن 
حييى بن محزة قايض دمشق قال: حدثي حفص 
انزوى  كثري  إىل  أختلف  كنت  قال:  األموي 
شعره، قال: فو اهلل إين لعنده يومًا إذ وقف عليه 
ما  فقال:  بالعقر.  املهلب  إىل  قتل  فقال:  واقف 
أجل اخلطب ! ضحى إىل أيب سفيان بالدين يوم 
العقر!  يوم  بالكرم  مروان  بنو  وضحى  الطف، 
ثم انتضحت عيناه باكيًا. فبلغ ذلك يزيد بن عبد 
امللك فدعا به، فلام دخل عليه قال: عليك لعنة 

اهلل ! الرتابية)113( وعصبية! وجعل يضحك. 

بن  عند  الرواية  هذه  مضمون  وجاء 
ما  املهلب،  بن  ليزيد  يرتجم  وهو  خلكان)114( 

نصه: 

 قال الكلبي: )نشأت والناس يقولون: ضحى 
بنو أمية بالدين يوم كربالء وبالكرم يوم العقر(. 
البابلية   القرى   من  الشهرستاين)115(  وجعلها 
وسامها)عقر بابل( أو )كربالء( وقال هي قريبة 
من الشامل الغريب من الغارضيات، ويف أطالهلا 
بتفخيم  )كربله(  ليست  وهي  باقية،  آثار  اليوم 
الالم بعدها هاء، فإن موقع هذه األخرية جنوب 
رشق مدينة كربالء اليوم. هذا الذي ذكره السيد 
أن  فيه  يعتقد  والذي  الشهرستاين،  الدين  هبة 
العقر التي يسميها عقر بابل هي كربالء، إنه وهم 
وال ينسجم مع ما ذكره الدينوري)116( وهو ينقل 
احلوار بني احلسني وزهري بن القني: )فقال 
له زهري فهاهنا قرية بالقرب منا عىل شط الفرات 

وهي يف عاقول حصينة، الفرات حيدق هبا إال من 

وجه وأحد، قال احلسني :وما اسم تلك 

نعوذ   :احلسني قال  العقر،  قال:   القرية

بنا  رس  العقر، فقال احلسني للحر:  باهلل من 

قلياًل ثم ننزل فسار معه حتى أتوا كربالء...( 

يف  العقر  غري  كربالء  أن  النص  من  بني  قد 
املكان واملوقع عىل الفرات واحلصانة.

رغب ج.  التي  القرى  إحدى  وهي  الغارضية: 
احلسني أن ينزل فيها لكن قائد عبيد اهلل 
بن زياد احلر بن يزيد منعه من ذلك استجابة 

لرغبة وايل الكوفة األموي)117(.
الغارضية:  تعريف  يف  احلموي)118(  قال 
قرية  وهي  أسد:  بني  من  غارضة  إىل  منسوبة 
وتعريف  كربالء،  من  قريبة  الكوفة  نواحي  من 
احلموي هذا يقطع بأن الغارضية التعني كربالء، 
بني  يردف  من  وأن  منها،  قريبة  قرية  هي  وإنام 
اسميهام للداللة عىل األخرى إنام يقع يف الوهم.

الباحث  يعتقد  كام  اليوم  الغارضية  وأطالل 
أرايض  إهنا  الشهرستاين)119(  الدين  هبة  السيد 
احلسني  عبد  السيد  يراها  فيام  احلسينية، 
لتحويل  االندثار  عىل  قاربت  أهنا  الطعمة)120( 
الرشقي  الشامل  يف  وموقعه  حدائق،  إىل  املكان 
 أو رشيعة اإلمام جعفر بن حممد من مقام 
عىل ما روى عنه الثاميل يف)آداب الزيارة( تتخذ 

مأوى وحمل لوضع رحل الوافدين.

رغب  التي  القرى  إحدى  وهي  شفية)121(: 
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فيها، وعرض رغبته هذه  ينزل  أن   احلسني
عىل قائد جيش األمويني احلر بن يزيد التميمي 
وكان صاحب رشطة ابن زياد، فلم يلِب رغبته يف 
االختيار بينها وبني صنوتيها نينوى والغارضية. 
والراجح أن هذا الرفض كان بسبب توفر املياه 
وايل  كانت وصية  فيام  القرى  واخلصب يف هذه 
جيعجع)خيرجه  أن  لقائده  الكوفة  يف  األمويني 
مكان  إىل  وأصحابه   باحلسني وحيبسه( 
والحصن)123(  والقرية)122(  فيه  الماء  بالعراء 
بدفع ركب  أمر  إنام  بن زياد  أن عبيد اهلل  ويبدو 
احلسني وأصحابه إىل منطقة عراء مكشوفة 
ال ماء فيها وال حصن مشيد وال قرية، وال حتى 
أن تكون طبيعة األرض ان صاحلة للدفاع، وهذه 
بالتفوق  اليكتفون  الذين  الظاملني  أساليب  من 
بالعدد والعدة وإنام يسلكون أساليب ال إنسانية 
املاء وهو  يف حرهبم بحرمان اجلانب اآلخر من 
للقتال  االستعداد  فرصة  ومن  احلياة،  رشيان 
بوجود أماكن يركن إليها للحامية والتحصن، أو 
العون والنرصة، وهذه  فيها  قرية يمكن أن جيد 
كان  فيام  احلسني،  مع  حرهبم  يف  أمية  بني  صفة 
يزيد  بن  احلر  جيش  استقبل  قد   احلسني
أن يستقبلوهم  فتيانه  وكانوا ألف فارس )وأمر 
فكان  خيلهم()124(  وتغمرت  فرشبوا  باملاء 
موقف احلسني يف قمة التعامل اإلنساين مع 
أعدائه فيام كان أعداؤه من بني أمية وأعواهنم يف 

قعر اخلسة واللؤم والرببرية. 

الضحاك بن  وعن موقع شفية يف رواية عن 
 عبد اهلل املرشيف حينام غادر معسكر احلسني
وقد قال له احلسني :إن قدرت عىل ذلك 
هبا  ورمى  فرسه  فامتطى   ،)125(حل يف  فأنت 
عرش  مخسة  به  فلحق  األموي  اجليش  عرض 
إىل  انتهيت  )حتى  هروبه:  عن  ويقول  رجاًل، 
شفية، قرية قريبة من شاطئ الفرات، فلام حلقوين 
عن  وكفوا  بعضهم  فعرفه  عليهم()126(  عطفت 

مطاردته. 

بئر  شفية  أن  الباحثيني)127(  أحد  ويقول 
وكانت  قرية  بجانبها  وأنشأت  أسد  بنو  حفرهتا 
نزوهلا   احلسني رغب  التي  القرى  إحدى 
قرية  أو  نينوى  قرية  نزول  خياره  جانب  إىل 

الغارضية، ولكن احلر وجيشه حال دون ذلك.

موضعان، د.  نينوى  احلموي:  قال  نينوى: 
ساكنة  وياء  النون  بكرس  حركه  وقد  األول 
ممالة،  وألف  وواو  مفتوحة  أخرى  ونون 
مدينة  مقابل  كان  قديم  )بلد  بأهنا  وعرفها 
املوصل خرب وقد بقي من آثاره يشء، وبه 

 .)128(كان قوم يونس وجرجيس
أوله  بكرس  حمركة  آخر  مكان  يف  عنها  وقال 
وسكون ثانيه وفتح النون والواو بوزن طيطوى 

أهنا )قرية يونس بن متى باملوصل()129(.

هيمنا(  ما  )وهو  لنينوى  الثاين  املوضع  أما 
قال عنها )كورة كانت بأرض بابل منها كربالء 

.)130(والتي قتل هبا احلسني بن عيل
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الكوفة  آخر)وبسواد  مكان  يف  أيضا  وقال 
هبا  قتل  التي  كربالء  منها  نينوى  هلا  يقال  ناحية 

.)131()احلسني

بني  التمييز  يف  واضحا  احلموي  ياقوت  كان 
نينوى وكربالء فهو من جهة جيعل نينوى كورة 
من مساحة أوسع هي أرض بابل، وكربالء جزء 
من الكورة وليست الكورة بأكملها، فهي جزء 

من كل.

بابل  أرض  يستبدل  الثانية  مقالته  ويف 
هذا  من  جزء  ونينوى  الكوفة(  بعبارة)سواد 
وعليه  نينوى،  مكونات  من  وكربالء  السواد، 
فإن كربالء احللقة األصغر من احللقات الثالث، 
األخريات،  عن  تسمية  أية  تغني  أن  يمكن  وال 
وال يمكن أن يستعاض بإحدها عن األخرى ال 
يف االسم وال يف املساحة. وحيددها العالمة)132( 
احليل بأهنا قرية إىل جانب احلائر)يقصد كربالء(، 
بن  محيد  برتمجة  رجاله  يف  النجايش  عن  وينقل 
سوراء  سكن  كويف  الدهقان،  القاسم  أيب  زياد 
إىل جانب  العلقمي  قرية عىل  نينوى  إىل  وانتقل 

احلائر.

آل  الكليدار  احلسني  عبد  الباحث  ويعتقد 
مثلثًا  يشكل  ميدانيًا  نينوى  موقع  أن  طعمة)133( 
يف  وشفية  الغارضية  مع  األضالع  متساوي 
بعدهن عن احلائر املقدس، وهو يظن أن موقع 

نينوى يف حديقة الشديدية اليوم.

بقى أن أقول أن ما أشار إليه الباحث بأن هذه 
األضالع  متساوي  مثلثًا  تشكل  الثالثة  املواقع 
حيققه  مل  ما  وهو  دقيق  هنديس  قياس  إىل  حيتاج 
السيد الباحث، بل أنه حدد موقع نينوى بالظن، 

وهو ما يدعو إىل التثبت من الدارسني.

و.   النوائح: عدها بعض)134( الباحثني من أسامء 
يف  موضع)135(  إهنا  إذ  وهم  وهذا  كربالء 
طريق كربالء قرب العذيب، ومل تكن مشتقة 
فهي موجوده   ،احلسني النياح عىل  من 
قبل واقعة كربالء، وقد ذكرها الشاعر معن 
ذكر  كام  هـ/683م،  ت64  املزين  أوس  بن 
له  قصيدة  يف  قدمها  عىل  للداللة  كربالء 
فقال  ليىل  زوجته  طالق  عىل  فيها  يأسف 

وهو يودعها كام روى األصفهاين)136(:
تومهُت ربعًا باملعرب)137(واضحًا

أبت قرتاه)138( اليوم أال تراوحا

حرضمّية رادُة  عليه  أرّب���ت 
املصابحا  فيه  ومرجتز)139(كأن 

فلعلعا كربالء  حّلت  هي  إذا 
فالنواحيا  دوهنا  العذيب  َفَجوَز 

وباتت نواها من نواك وطاوعت 
مع الشانئني الشامتات الكواشحا 

نادمًا تعّوض  هل  لليىل  فقوال 
ممازحا  الطالق  ق��ال  رجعة  له 

بىل هلا  فقوال  ال  قالت  هي  فإن 
الذوابحا  اجلاريات  تتقني  أال 
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الذي  الوحيد  االسم  وهو  واحلري:  احلائر  هـ. 
اسم  عن  ويعني   احلسني قرب  يعني 
فهو  منها  جزء  كان  وإن  أيضا،  كربالء 

يرادفها فاجلزء هنا يدل عىل الكل. 

بعد األلف  احلائر فرسم  بلفظ  ذكر احلموي 
حوض  األصل  يف  وهو  وراء  مكسورة،  ياء 
سمي  األمطار،  من  املاء  مسيل  إليه  يصب 
إىل  أقصاه  من  يرجع  فيه  يتحري  املاء  ألن  بذلك 
أدناه، وقال األصمعي: يقال للموضع املطمئن 
حوران،  ومجعه  حائر  احلروف  املرتفع  الوسط 
يقولون  كام  احلري  احلائر  يسمون  الناس  وأكثر 

لعائشة عيشة.

أبو  وقال   عيل بن  احلسني  قرب  واحلائر 
القاسم عيل بن محزة البرصي: احلائر ال مجع له 
أما   ،عيل بن  احلسني  قرب  ملوضع  اسم  ألنه 
مستنقع  وهو  وحوران،  حريان  فجمعه  احلائر 
أن  ذكر  ثم  ويذهب)140(  فيجئ  فيه  يتحري  ماء 

احلري يعني كربالء بال إضافة عند العامة)141(.

كربالء  )واحلائر  منظور)142(:  ابن  وقال 
فسميت بأحد هذه األشياء(.

ملهم  حائر  احلموي)143(:  ياقوت  وقال 
بالياممة.... وقال أبو أمحد العسكري: يوم حاير 
مأوى  أسيم  فيه  قتل  الذي  اليوم  وهو  ملهم، 
الصعاليك من سادات بكر بن وائل وفرساهنم، 
يقول:    ذلك  ويف  زرارة  بن  حاجب   قتله 

فإن تقتلوا منا كرياًم، فإننا

 قتلنا به مأوى الصعاليك أسيام

وقال ياقوت احلموي: ويوم حاير ملهم أيضًا 
عىل حنيفة ويشكر.

بالبرصة  احلجاج  حائر  أيضًا:  واحلائر 
معروف، يابس ال ماء فيه عن األزهري.

عرفه  احلائر  اسم  أن  القول  إىل  ونخلص 
قبل  والزمان  املكان  يف  جزيرهتم  يف  العرب 
اإلسالم، كام عرف يف اإلسالم، وكانت أرض 
كربالء من مساكن العرب قبل اإلسالم، ولعل 
التسميات  يف  الوحيدتان  واحلائر  احلري  كلمتي 
اإلمام  استشهد  أن  بعد  كربالء  ملسمى  املرادفة 
احلسني، وأهنام واحلري)144( من أصل واحد، 
احلائر واحلري  يفرق بني  ابن منظور)145(  أن  عىل 
فيقول: )هلذه الدار حائر واسع( والعامة تقول: 

حري، وهذا خطأ(.

الفرات،  وشاطئ  الفرات  شط  تسمية  أما 
فهي عامة وال ختص كربالء أو احلائر، وأما اسم 
ياقوت  إليها  أشار  فقد  الياء  بتخفيف  )مارية( 
احلبشة(  بأرض  )كنيسة  أهنا  عىل  احلموي)146( 
وسكون  الراء  بكرس  ماِري(  )هنر  كذلك  وذكر 
الفرات  من  خمرجة  والنعامنية  بغداد  بني  الياء 
عند  وفمه  )مُهينيا(  منها  كثرية  قرى  وعليه 

النيل)147( من أعامل بابل)148(.

احلائر  أو  احلري  الشهرستاين)149(:  ويعرف 
بأنه وهذه فسيحة حمدودة بسلسلة تالل ممدودة 
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وربوات تبدأ من الشامل الرشقي متصلة بموضع 
باب السدرة يف الشامل وهكذا إىل موضع الباب 
موضع  إىل  تنزل  ثم  الغرب،  جهة  من  الزينبي 

الباب القبيل يف جهة اجلنوب. 

وكانت هذه التالل املتقاربة تشكل للناظرين 
حيث  الرشقية،  اجلبهة  مدخلها  دائرة  نصف 
 يتوجه منها الزائر إىل مثوى سيدنا العباس
بقرب  املحدقة  البيوت  أعامق  يف  املنقبون  وجيد 
أرايض  يف  القديم  ارتفاعها  آثار   احلسني
اجلهة  يف  والجيدون  والغرب،  الشامل  اجلهات 
الذي  األمر  واطئة،  رخوة  تربة  سوى  الرشقية 
يف  كانت  وأهنا  البقعة،  هذه  وضعية  إىل  يرشدنا 
ورابية  الرشق،  واطئة من جهة  القديم  عرصها 
هاليل،  شكل  عىل  والغرب  الشامل  جهتي  من 
الشهداء  سيد  حورص  اهلاللية  الدائرة  هذه  ويف 

 .احلسني بن عيل وأصحابه

ويف حتديد احلري يقول الشهرستاين)150( )احلري 
أو احلائر اليوم موضع قرب احلسني إىل حدود 

رواق روضته املرشفة أو حدود الصحن(.

ونستنتج مما ذكره السيد الشهرستاين أنه قرص 
لفظ احلائر واحلري عىل حدود القرب املقدس، ومل 
يشمل معناه عنده مدينة كربالء، ويف هذا املعنى 
يكون احلائر لديه املفرد الذي ال مجه له عىل رأي 

البلدنيني.

احلائر )أو احلري( أحدث أمساء كربالء 

يف معنى احلائر واحلري ومدلوهلما:. 1

واحلري  احلائر  عن  كتبوا  الذين  بعض  إن 
معًا  املطهر  والقرب  البلدة  فتنأول  بينهام،  خلطوا 
وكأهنام يشء واحد، وإن كان تاريخ البلدة متمم 

لتاريخ احلائر والعكس صحيح.

احلائر يف اللغة:
حوض  األصل  يف  احلاير: هو  معنى  يف  جاء 
املاء من األمطار، وإنام سمي  إليه مسيل  يسبب 
يرجع  فيه،  املاء  يتحري  ألنه  حائرًا  املاء  جمتمع 
اقصاه إىل أدناه. وقال األصمعي أبو حنيفة: يقال 
للموضع املطمئن الوسط املرتفع احلروف حائر 
يسمون  الناس  وأكثر  وحريان،  حوران  ومجعه 

احلائر احلري كام يقولون لعائشة عيشة)151(.

احلائر يف املصطلح:

احلائر قرب احلسني بن عيل..... وقال أبو 
القاسم عيل بن محزة البرصي..... هو احلائر إال 
بن  احلسني  قرب  ملوضع  اسم  ألنه  له  مجع  ال  أنه 

.)152(عيل

أحد  إىل  مضافًا  احلائر  ب  العر  عند  وعرف 
وهو  بالياممة  ملهم()153(  )حائر  فهناك  االعالم 
إذ  بالبرصة(  العرب،  و)حائر احلجاج  أيام  من 

يابس ال ماء فيه)154(.

اللغويني بني احلائر واحلري يف  ويوجد بعض 
املصطلح فيصف احلائر )بالبستان( ولعل ذلك 
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لكثرة بساتني كربالء، فيام يسمي احلري كربالء، 
عىل أن اطالق لفظ احلائر واحلري بال إضافة يعني 

كربالء وقرب احلسني جمتمعني )155(.

فمتى عرفت لفظة احلري؟ 

ونشأهتا  احلرية  لتسمية  استعراضنا  يف  ذكرنا 
حريًا  ألعوانه  بنى  )األردوان(  النبط  ملك  أن 
وأنزهلم به وسامه احلرية، كذلك  نسب تأسيس 
احلرية إىل امللك الكلداين نبوخذ نرص عىل رواية 
أخرى إذ مجع التجار يف بالده وبنى هلم حريًا عىل 

النجف وحصنه ووكل به حرسًا وحفظه)156(.

وجاء يف اللغة احلري واحلري الكثري من املال 
واألهل )157(.

بالفتح  )احلري   : معناه  يف  جاء  املصطلح  ويف 
شبه احلظرية أو احلمى ومنه احلري بكربالء()158(.

أن  اإلسالمية)159(  املعارف  دائرة  وذكرت 
احلري وردت علاًم عىل بستان، وهو بستان يملكة 
معاوية،  كاتب  الرومي،  منصور  بن  رسجون 
وكان هذا البستان عند باب كيسان يف دمشق ثم 

عرف بعدئذ )بستان القط()160(.

يف  يلتقيان  واحلري  احلائر  أن  والظاهر 
إطالق  هو  كام  متامًا  البستان  بمعنى  املصطلح 
لفظيهام منفردين للداللة عىل اسم كربالء وقرب 
معاين  بعض  يف  يلتقيان  وبذلك   ،احلسني

اللغة واملصطلح.

احلري  للفظة  تارخيًا  معنى  الطربي)161(  وذكر 
 احلسني قرب  قدسية  يف  خاصة  أمهية  هلا 
بن  حممد  بن  عيل  )ذكر  فقال:  كربالء  ومكانة 
قال:  حييى،  بن  القاسم  أخربين  قال:  اهلل،  عبد 
خيدمون  والذين  داود  أيب  ابن  إىل  الرشيد  بعث 
هبم،  فأيت  قال:  احلري،  يف  عيل  بن  احلسني  قرب 
؟قال  مالك  وقال:  راشد  بن  احلسن  إليه  فنظر 
بعث ايّل هذا الرجل- يعني الرشيد- فأحرضين 
ولست آمنه عىل نفيس، قال له فإذا دخلت عليه 
يف  وضعني  راشد  بن  احلسن  له:  فقل  فسألك، 
القول،  هذا  قال  عليه  دخل  فلام  املوضع.  ذلك 
احلسن!  ختليط  هذا  يكون  أن  أخلق  ما  قال: 
عىل  محلك  ما  قال:  حرض  فلام  قال:  أحرضوه، 
أن صريت هذا الرجل يف احلري ؟ قال: رحم اهلل 
من صريه يف احلري، أمرتني أم موسى أن أصريه 
فيه، وأن أجري عليه يف كل شهر ثالثني درمهًا، 
فقال ردوه إىل احلري، وأجروا عليه ما أجرته أم 
ابنة يزيد بن  موسى، وأم موسى هي أم املهدي 
زوايا  من  متأتية  النص   هذا  وأمهية  منصور(. 
اخللفاء كانت حريصة عىل  أم  أن  منها  متعددة، 
اخلدام  عليه  فعينت   احلسني بقرب  االهتامم 
والسدنة  براتب شهري  للعناية به وبالقاصدين 
االهتامم  أن  من  فضاًل  لزيارته،  يقدمون  الذين 
يلقى  احلسيني  باملشهد  اخلالفة  من  الرسمي 
بظالله يف االهتامم بمدينة كربالء، وهذه الناحية 
التوجه  يف  العربية  والقبائل  األفراد  تشجع 
لسكنى كربالء جماورة للقرب الرشيف. والشك 
أن هذه املتغريات تؤثر اجيابيًا يف حتسني املستوى 
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خالل  من  كربالء،  ألهل  واملعايش  االقتصادي 
كثرة الزائرين والساكنني والقاصدين لكربالء.

من  كبري  حي  عىل  احلري  دل  سامراء  ويف 
اجلزء  مجيع  يشمل  احلي  هذا  وكان  أحيائها، 
الداخيل من وسط املدينة، ويتكون من األرايض 
احليوان  التي كانت يف األصل جزء من حديقة 
احلديقة  وهذه  املعتصم.  أسسها  التي  الواسعة 

كانت تعرف بحائر احلري)162(.

إقطاعات  يوضح  وهو  اليعقويب)163(  وقال 
املعتصم ألعوانه يف سامراء:

)واقطع وصيفًا وأصحابه مما ييل احلري، وبنى 
حائطًا سامه حائر احلري ممتدًا(.

وأشار اليعقويب)164( يف مكان آخر أطلق فيه 
يتكلم  وهو  املدينة  أطراف  أحد  عىل  احلري  اسم 
عن القطائع واألبنية املمتدة عىل جانبي الشارع 
األعظم الواقع بني املطرية إىل الوادي فقال: )ثم 
أيام  إىل  فيه  جيمع  يزل  مل  الذي  القديم  اجلامع 
املتوكل، فضاق عىل الناس، فهدمه وبنى مسجدًا 
الرتادف بني  أدلة  واسعًا يف طرف احلري(. ومن 
املعارص  البالذري  ذكره  ما  واحلائر  احلري  لفظي 
لليعقويب فيام استحدث املتوكل يف جامع سامراء 

القديم قال البالذري:

ذي  يف  املتوكل...  جعفر  )استخلف.... 
فأقام  ومائتني،  وثالثني  اثنتني  سنة  احلجة 
باهلاروين وبنى بناء كثريًا وأقطع الناس يف ظهر 

باهلل  املعتصم  كان  الذي  )باحلائر(  رأى  من  رس 
مسجدًا  وبنى  هبا  فاتسعوا  قطائع  هبا  احتجره 
برفع  وأمر  عليه  النفقة  وأعظم  كبريًا  جامعًا 
نظر  حتى  فيها  املؤذنني  أصوات  لتعلوا  منارته 

إليها من فراسخ(.

سامراء،  يف  الشوارع  أحد  عىل  احلري  وأطلق 
يعرف  اخلامس  )الشارع  اليعقويب)165(:  قال 
فيه  االسكر  شارع  وهو  العبايس،  بصالح 
خلف  شارع  ثم  والفراعنة.....  األتراك  قطائع 
فيه  له شارع احلري اجلديد،  يقال  شارع االسكر 
التي من  الناس.....وهذه الشوارع  أخالط من 
هدم  لقوم  إقطاعات  إىل  اجتمعت  كلها  احلري 
احلائط وبني خلفه حائطًا غريه، وخلف احلائط 
الوحش من الظباء واحلمري الوحش، واأليايل، 
يف  يدور  حائط  وعليها  والنعام،  واألرانب، 

صحراء حسنة واسعة()166(.

طالعنا  التي  السابقة  النصوص  هذه  ومن 
عىل  سامراء  يف  احلري  لفظة  دلت  اليعقويب،  هبا 
شوارعها،  من  وشارع  أطرافها،  من  طرف 
مساحة  يف  املختلفة  احليوانات  حلامية  ومكانًا 
لدولة  محى  لتكون  سور  عليها  يدور  واسعة 
وهو ما أشار إليه اللغويون بمعنى )احلظرية أو 
احلمى(. ويف سامراء أيضًا أطلق اسم احلري عىل 
قرص من قصورها بناه املتوكل أنفق عىل عامرته 
أربعة ماليني درهم، ثم نقض من بعده، ووهب 
فيام  اخلطيب  بن  أمحد  لوزيره  أنقاضه  املستعني 

وهبه له)167(.
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معنى  أن  الشواهد  هذه  من  لنا  يتبني 
يشبه  الوصف  وهذا  املسورة(،  احلري)األرض 
ورد  كام  احلرية  هبا  نشأة  التي  األصلية  الصفة 
هرزفلد)168(  وللمسترشق  مكانه.  يف  عندنا 
)احلري(،  كلمة  بخصوص  عليها  نوافقة  ال  آراء 
منها أنه حيتمل كوهنا مستعارة، وهذا ما ال تقره 
من  اشتقاقها  يرفض  كذلك  اللغوية،  املعاجم 
أو  احلروف(  املرتفع  الوسط  املطمئن  )املوضع 
اشتقاقها من )حتري املاء( كذلك يرفض أن تكون 

هلا صلة لكلمة حور عىل اختالف صورها.

ويف الرد عىل هرزفلد نقول:

مل يذكر اللغويون)169( أن لفظة حري مستعارة 
املعاجم  تؤيده  ما  وهذا  أخرى،  لغات  من 
اللغوية العربية و كتب االلفاظ املعربة املعروفة، 
للجوالقي و اخلفاجي وادي شري و تكملة املعاجم 
لدوزي وغريها أما بخصوص رفضة الشتقاقها 
من املوضع املطمئن الوسط )احلوض( فهو جممع 
إذ يتحري ال خيرج منه، ورفضه الشتقاقها  املاء، 
من )حتري املاء(، وهو ما يعني اجتمع املاء و دار، 
و استحار املكان باملاء و حتري، أي يرجع أقصاه 
امتألت. إذا  باملاء  األرض  وحتريت  أدناه،   إىل 
مبني  فهذا  حور  بكلمة  حري  لصلة  رفضه  أما 
عىل وهم؛ ألن املعنى اللغوي لكلمة )حور( هو 
الرجوع عن اليشء و إىل اليشء، وهو يشابه حتري 
منها  املفردة كلامت كثريه  املاء، وتشتق من هذه 
قد  هذا  بائر  حائر  فالن  عبيدة:  أبو  قال  احلائر، 
يكون من اهلالك ومن الفساد، و احلائر الراجع 

البائر  و  دوهنا،  حال  إىل  عليها  كان  حال  من 
اللغة  مفردات  يف  االشتقاقات  وهلذه  اهلالك، 

العربية خصوصيه بذاهتا. 

احلائر،  إن احلري خمفف  القول:  إىل  ونخلص 
و باألصل اسم لنوع خاص من البناء عىل نحو 
جانب  كل  من  السور  هبا  حييط  قلعة  أو  حصن 
كام تبني من عمل بنو خذ نرص)170(  لكن مل يقدر 
عىل  طوياًل_  تعمر  أن   ) )احلري  التسميه  هلذه 
فانقرض  احلائر)171(   السم  قدر  كام  يظهر_  ما 
له  يعد  مل  الزمن حتى  استعامله وزال رسيعًا مع 

ذكر بعد القرن الرابع اهلجري.

يف حدود حرمة قرب احلسني و احلائر:. 2

حرمته:  و  احلائر  بشأن  قولويه)172(  ابن  قال 
عبد  بن  سعد  عن  مشاخيي  ومجاعة  أيب  حدثني 
اهلل عن حممد بن عيسى عن عبيد اليقطيني عن 
أيب  عن  رواه  عمن  البرصي  إسامعيل  بن  حممد 

:عبداهلل

قال: حرمة قرب احلسني فرسخ يف فرسخ 
قال:  أخرى  رواية  ويف  األربعة،  جوانبه  من 
حدثني حكيم بن داود بن حكيم عن سلمه 
إىل  يرفعه  العباس  بن  منصور  عن  اخلطاب  بن 
أيب عبد اهلل، قال: حرمة قرب احلسني مخسة 
املعلوم  ومن  القرب(.  جوانب  أربعة  من  فراسخ 
أن مساحة احلرم أوسع من مساحة احلائر بكثري 
أن احلرم  فيه من األخبار، ذلك  ما ورد  حسب 
يشتمل عىل منطقه واسعه يكون احلائر املقدس 

مركزها.  
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صورة  ينقل  وهو  املفيد)173(،  الشيخ  ذكر 
بعد   أصحابه و  بيته  أهل  و  احلسني  دفن 
رحل  )ملا  فقال:  الطف  واقعة  يف  استشهادهم 
نزوالً  كانوا  أسد  بني  من  قوم  خرج  سعد  ابن 
فصلوا   أصحابه و  احلسني  إىل  بالغارضية 
اآلن،  قربه  حيث   احلسني ودفنوا  عليهم 
ودفنوا ابنه عيل بن احلسني األصغر عند رجليه، 
وأصحابه  بيته  أهل  من  للشهداء  وحفروا 
 الذين رصعوا حوله  مما ييل رجيل احلسني
العباس  ودفنوا  معًا،  مجيعًا  فدفنوهم  ومجعوهم 
بن عيل يف موضعه الذي قتل فيه عىل طريق 

الغارضية حيث قربه اآلن(.

 احلسني أصحاب  فأما  أيضا:  وقال 
أنا ال  إال  دفنوا حوله...  فإهنم  قتلوا معه  الذين 
و  عنهم  اهلل  ريض  هبم(  حميط  احلائر  )أن  نشك 

أرضاهم وأسكنهم جنات النعيم)174(.

احلائر احلسيني يشتمل عىل مشهد  وإذا كان 
احلسني الذي ضم رفاته وأهل بيته وأخوانه 
وبني أخيه وبني عميه جعفر وعقيل وأصحابه 
الذي دفن يف موضع   العباس فإن  الكرام، 
مقتله عىل املسناة بطريق الغارضية، مل يكن ضمن 

احلائر، فأصبحت لدينا حدود احلائر معلومة.

احلائر  حدود  إدريس)175(  ابن  وضح  وقد 
و  املشهد  سور  دار  ما  باحلائر  واملراد  فقال: 
البلد عليه، ألن ذلك  املسجد عليه دون مما دار 

هو احلائر حقيقة.

وحدود احلائر احلسيني يف نظر الباحثني)176( 
إىل   احلسني قرب  موضع  أنه:  املعارصين 
حدود رواق روضته املرشفة أو حدود الصحن.

يف  الشهرستاين)177(  الدين  هبة  السيد  يقول 
وصف احلائر و حدوده: 

كان هلذا احلائر وهده فسيحة حمدودة بسلسلة 
الرشقي  الشامل  من  تبدأ  وربوات  ممدودة  تالل 
الشامل وهكذا  السدرة يف  باب  متصلة بموضع 
ثم  الغرب،  جهة  من  الزينبي  الباب  موضع  إىل 
ننزل إىل موضع الباب القبيل من جهة اجلنوب، 
للناظرين  تشكل  املتقاربة  التالل  هذه  وكانت 
حيث  الرشقية  اجلبهة  مدخلها  دائرة  نصف 
العباس،  سيدنا  مثوى  إىل  الزائر  منها  يتوجه 
بقرب  املحدقة  البيوت  أعامق  يف  املنقبون  وجيد 
أرايض  يف  القديم  ارتفاعها  آثار   احلسني
الرشقية  اجلهة  يف  جيدون  وال  الغرب  و  الشامل 
يرشدنا  الذي  األمر  واطئة،  رخوه  تربه  سوى 
عرصها  يف  كانت  وأهنا  البقعة  هذه  وضعية  إىل 
جهة  من  ورابيه  الرشق  جهة  من  واطئة  القديم 
هذه  ويف  هاليل،  شكل  عىل  والغرب  الشامل 

.الدائرة اهلاللية حورص ابن الزهراء

عن  مقالته  يف  الشهرستاين  السيد  وصف 
مساحة  حيدد  ومل  األرض  طوبوغرافية  احلائر 
احلائر املقدس، فيام كانت الروايات املتواترة هي 
األخرى ختتلف يف دقة حتديد مساحة احلائر كام 

اختلفت يف حتديد مساحة حرم القرب املقدس.
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بن  عبداهلل  رواية  يف  قولويه)178(  ابن  ذكر 
 فقال:قرب احلسني احلائر  سنان عن مساحة 
عرشون ذراعًا يف عرشين ذراعًا مكرسًا روضة 
من رياض اجلنة R، وقال يف رواية أخرى منسوبة 

 :إىل إسحاق بن عامر عن اإلمام الصادق

حرمة   عيل بن  احلسني  قرب  ملوضع  إن 
قلت:   ،R أجري  معلومة من عرفها واستجار هبا 
أمسح  قال:  فداك،  جعلت  موضعها  يل  فصف 
وعرشين  مخسة  فامسح  اليوم،  قرب  موضع  من 
ذراعًا من ناحية رجلية، ومخسة وعرشين ذراعًا 

مما ييل وجهه....

تقدير  وعىل  السابقتني،  الروايتني  وبحسب 
ذلك  بحدود  أو  مرت  نصف  يساوي  الذراع  أن 
تكون مساحة احلائر بأعىل حاالهتا حوايل ستامئة 
مربعًا)625م2()179(،  مرتًا  وعرشين  ومخسة 
إدريس  ابن  حتديد  تقريبًا  تطابق  املساحة  وهذه 
نقلها  التي  الطبوغرافية  والصورة  للحائر، 

الشهرستاين.

متى تسمت كربالء باحلائر واحلري؟

مل يرد يف التاريخ احلديث ذكر لكربالء باسم 
احلائر أو احلري من قبل واقعة الطف أو أثنائها أو 
بعدها بزمن يسري، ولو كان احلائر وصفًا حلالة 
األرض يف هذا املورد - كام يزعم البعض - كان 
ينبغي أن يكون مبدأ ظهوره قبل اإلسالم، لكننا 

ال نعلم بالضبط متى ظهر هذا االسم لكربالء.

اختلف الباحثون املحدثون يف تعيني الوقت 
فيه هذا االسم لكربالء، فمنهم من  الذي ظهر 
االسم  هذا  بأن  القرائن  من  نعلم  إننا  قال)180(: 
مل يظهر إال بعد سنة 114هـ /732م وهي سنة 
وفاة اإلمام الباقر، وإن اسم احلائر مل يرد اال 
األموية  الدولة  حكم  من  األخرية  السنوات  يف 
من  يستفاد  كام  125هـ/742م  سنة  وبحدود 
الذي  الثاميل  محزة  أيب  بنت  بن  احلسني  حديث 
أمية  بني  زمن  آخر  يف   احلسني قرب  زار 
الروايات  بعض  يف  احلائر  اسم  ورد  كذلك 
الواردة عن اإلمام الصادق يف فضيلة زيارة 

احلسنيواحلث عليها.

لكن آخرين)181( يرون أن اسم احلائر مل يظهر 
قرب  هدم  حينام  العبايس  املتوكل  فعلة  بعد  إال 
ويستدل  املاء،  فيه  وأجرى  احلسني وحرثه 
عىل ذلك أن الرواة واملؤرخني الذين كتبوا عن 
حادثة كربالء قبل عهد املتوكل مل يستعملوا هذه 
ت  حييى  بن  )لوط  خمنف  أبو  ومنهم  الكلمة، 
ت  املنقري  مزاحم  بن  ونرص  170هـ/786م 
212 هـ/827م(وأبو حنيفة الدينوري ت281 
هـ/894م(، وكذلك مل يذكرها مؤرخو اإلمامية 

ممن كتب عن هذه الواقعة قبل عهد املتوكل. 

وعندي أن الرأي الذي طرحه الدكتور عبد 
اجلواد الكليدار أقرب إىل الصواب بداللة النص 
بأحداث  إليه  الطربي والذي أرشنا  الذي ذكره 

193هـ /808م، واخلاص بسدنة احلري.
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السبب يف تسمية كربالء باحلائر

احلري(  أو  )احلائر  هرزفلد  املسترشق  وصف 
مع  يتناغم  املعنى  وهذا  املسورة،  األرض  بأنه 
وصف اللغويني العرب للحري بأنه )البستان أو 

احلمى أو احلظرية()182(.

شبه  بالفتح:  احلري  منظور:  ابن  قال 
ومجع  بكربالء  احلري  ومنه  احلمى،  أو  احلظرية 
وكربالء  واحلري  احلائر  بني  الفريوزابادي)183( 
فقال: )واحلائر جمتمع املاء، وحوض يسيب إليه 
مسيل ماء األمطار، واملكان املطمئن والبستان، 
والودك،  وحريان،  حوران  اجلمع(  )ج  كاحلري 
يقصد  هبا،  موضع(  و)ع  كاحلرياء،  وكربالء، 
يف  موضع   احلسني قرب  هو  الذي  احلائر  ان 

كربالء.

وقال يف احلري: )شبه احلظرية واحلمى، وقرص 
حرية،  األرض  وأصبحت  رأى.  من   برس  كان 

أي خمرضة مبقلة()184(.

الباحثني أن تسمية )احلائر أو  ويعتقد بعض 
احلري( مرتبطة بنشأهتا بنوع خاص من البناء عىل 
شكل احلصن أو القلعة حييط هبا السور من كل 
بناء  نبوخذ نرص من  به  قام  مما  تبني  جانب، كام 

حري حمصن لتجار العرب.

من  النوع  هذا  ان  الباحثون  هؤالء  ويرى 
واحلائر  احلري  أسامء  بني  الصلة  يثبت  االبنية 
واحلرية، وانه انترش يف القسم اجلنويب من العراق 

عىل حافة البادية، فسميت احلرية يف ذلك لوجود 
احلري فيها، وسمي قرب احلسني وما حييط به 
ألن  وال  األرض،  طبيعية  لصفة  ال  )باحلائر(، 
حول  اشتمل  ملا  وإنام  فيه،  يرتدد  أو  يتحري  املاء 

القرب من بناء وسور كاحلائر)185(.

مدينة  املقديس)186(  يشبه  املنطلق  هذا  ومن 
صور باحلري، إذ يقول:)وصور مدينة حصينة عىل 
البحر....قد أحاط البحر هبا، ونصفها الداخل 
حيطان ثالثة بال أرض تدخل فيه املراكب.....
وبني عكا وصور شبه خليج، ولذلك يقال عكا 

حذاء صور إال أنك تدور يعني حول املاء(.

االسترشاقي  التفسري  هذا  أن  عندي  والرأي 
لنا  نقلها  التي  املوثوقة  الروايات  أمام  ال يصمد 
أشارت  ما  ولعل  اإلمامية،  والفقهاء  املحدثون 
إليه تلك الروايات من كرامات ومعجزات)187( 
 احلسني لإلمام  وتعاىل  سبحانه  اهلل  منحها 
هي الرس الذي نأى عنه هؤالء املسترشقون ومن 

وافقهم بالرأي أو خترج يف معاهدهم العلمية.

رواية  ينقل  وهو  الطويس)188(  الشيخ  قال 
.أحد املعارصين لفعلة املتوكل بقرب احلسني

)اخربنا ابن خنيس، قال: حدثني أبو الفضل 
غالب  بن  سليامن  بن  الرزاق  عبد  حدثني  قال: 
دانية  بن  اهلل  عبد  حدثني  قال:  األسدي...... 
وأربعني  سبع  سنة  حججت  قال:  الطوري 
ومائتني فلام صدرت من احلج رصت إىل العراق، 
فزرت امري املؤمنني عيل بن أيب طالب عىل 
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زيارة  إىل  توجهت  السلطان...ثم  من  خيفة 
احلسني، فإذا هو قد حرث أرضه وجمر فيها 
األرض  يف  والعوامل  الثريان  وأرسلت  املاء، 
يف  تساق  الثريان  أرى  كنت  وبرصي  فبعيني 
مكان  حازت  إذا  حتى  هلم  فتنساق  األرض 
القرب حادت عنه يمينًا وشامالً، فترضب بالعيص 
تطأ  وال  فيها  ذلك  ينفع  فال  الشديد،  الرضب 
الزيارة،  أمكنني  فام  سبب  وال  بوجه  القرب 

فتوجهت إىل بغداد، وأنا أقول يف ذلك:

أتت قد  أمية  كانت  إن  تاهلل 
مظلوما نبيها  بنت  ابن  قتل 

بمثلها ابيه  بنو  أت��اك   فلقد 
مهدوما قربه  لعمرك  هذا 

أسفوا عىل أن ال يكونوا شايعوا
رم��ي��ام ف��ت��ت��ب��ع��وه  ق��ت��ل��ه  يف 

 فلام قدمت إىل بغداد سمعت اهلائمة فقلت ما 
اخلرب؟ قالوا: سقط الطائر بقتل جعفر املتوكل، 

فعجبت لذلك وقلت إهلي ليلة بليلة)189(.

خنيس:  ابن  )أخربنا  أخرى:  رواية  يف  وقال 
بن  حممد  حدثنا  قال:  اهلل  عبد  بن  حممد  حدثنا 
الرخجي قال: حدثني  جعفر بن حممد بن فرج 
املتوكل  أنفذين  قال:  بن فرج  أيب عن عمه عمر 
الناحية  إىل  فرصت   احلسني قرب  ختريب  يف 
القبور فمرت عليها  بالبقر فمر هبا عىل  فأمرت 

كلها، فلام بلغت قرب احلسني  مل متر عليه.

قال عمي عمر بن فرج فأخذت العىص بيدي 

العىص يف يدي  فام زلت أرضهبا حتى تكرست 
فو اهلل ما جازت عىل قربه وال ختطته()190(.

ويضيف املجليس)191(  تفاصيل أخرى بشأن 
اجلانب  إىل  األنظار  يوجه  لكن  املتوكل  فعلة 
املعجزي فقال: روي ان املتوكل من خلفاء بني 
البغض ألهل  العداوة شديد  كثري  كان  العباس 
بحرث  احلارثني  أمر  الذي  وهو  الرسول،  بيت 
قرب احلسني  وأن خيربوا بنيانه ويعفوا آثاره 
وأن  جيروا عليه املاء من هنر العلقمي بحيث ال 
يبقى له أثر وال أحد يقف له عىل خرب، وتوعد 
من  رصدًا  وجعل  قربه  زار  ملن  بالقتل  الناس 
زيارة  يريد  وجدمتوه  من  كل  واوصاهم  اجناده 

احلسني فأقتلوه.....

له  يقال  اخلري  أهل  من  رجل  إىل  اخلرب  فبلغ 
ورأي  سديد،  عقٍل  ذو  ولكنه  املجنون،  زيد 
رشيد، وإنام لقب باملجنون، ألنه أفحم كل لبيب 
وقطع حجة كل أديب.... وكان مسكنه يومئذ 
حتى  ماشيًا.....  مرص  من  خرج  بمرص..... 
بلغ الكوفة، وكان البهلول)192( يومئذ بالكوفة، 
فلقيه زيد املجنون وسلم عليه..... فقال له: قم 
عيل  أوالد  قبور  لنشاهد  كربالء  إىل  نميض  بنا 

املرتىض.

إىل  وصال  حتى  صاحبه  بيد  كل  فأخذ  قال: 
قرب احلسني وإذا هو عىل حاله مل يتغري، وقد 
املاء غار وحار  بنيانه، وكلام أجروا عليه  هدموا 
قطرة  تصل  ومل  اجلبار،  العزيز  بقدرة  واستدار 

.واحدة إىل قرب احلسني
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ترتفع  املاء  جاءه  إذا  الرشيف  القرب  وكان 
مما  املجنون  زيد  فتعجب  تعاىل  اهلل  بأذن  أرضه 
شاهده وقال: انظر يا هبلول )يريدون أن يطفئوا 
نور اهلل بأفواههم ويأبى اهلل إال أن يتم نوره ولو 

كره الكافرون()193(.

عىل  أحقاده  ترجم  قد  املتوكل  وكان 
سنة،  عرشين  مدة  قربه  فحرث   احلسني
من  قطرة  تعلوه  وال  يتغري،  مل  حاله  عىل  والقرب 
املاء وقد كرر عملية احلرث سبع عرشة مرة، فلام 
نظر احلّراث إىل ذلك آمن باهلل وحل بقر احلراثة  

فأخرب املتوكل، فأمر بقتله)194(.

ونخلص إىل القول أن الرأي االسترشاقي يف 
تسمية احلائر املبني عىل طراز من البناء املعامري 
ال يمكن أن يكون السبب املعول عليه يف تسميته 
للحائر كأحد أسامء كربالء، لكن من املمكن أن 
نسب  مما  انطالقًا  احلري  تسمية  السبب يف  يكون 
اآلشوري  وللملك  )أردوان(  النبط  مللك 
احلائر  تسمية  أن  والراجح  نرص(،  )نبوخذ 
الذي  اإلهلي  املعجز  مع  تنسجم  حالة  لكربالء 
وحار  املاء  غار  حيث   ،احلسني بقرب  أحاط 
املاء وحتريه عىل املرقد  واستدار، فأطلقت صفة 
السبب  هذا  أن  علاًم  باحلائر،  وسمي  الرشيف 
يف التسمية خاص بقرب احلسني وال نعممه 
البرصة  باحلائر يف  املسامة  املواضع األخرى  عىل 
والسنوات  أوصافها  من  نتثبت  مل  إذ  والياممة، 
من  كان  الياممة  حائر  أن  من  فضاًل  ظهورها، 
أيام العرب وحروهبم، وحائر البرصة كان واديًا 

يفتقر إىل املاء، كام ورد يف الروايات.

اخلامتة

كربالء  اسم  )تأثيل  موضوع  تناولنا  ان  بعد 
وموقعها( تبني لنا ما يأيت:

كثرة نظريات الباحثني يف اصول اسم مدينة . 1
)بابلية  ساميه  أهنا  البعض  فقال  كربالء، 
قال  فيام  كلدانية(  أو  آشورية  أو  آرامية،  أو 
آخرون أن أصول االسم فارسية، لكن يبقى 

القول كله يف ميدان االحتامل والتخمني.
القيمة واملكانة . 2 مل تكن قرية كربالء معهودة 

قرية  كانت  وإنام  بعد  وال  االسالم  قبل  ال 
 احلسني األمام  نزل  حتى  متواضعة 
أن  والغريب  عليها،  بربكاته  ففاض  فيها، 
فهو  استشهاده،  بعد  كانت  الربكات  هذه 
حيض  ومل  يومني،  سوى  حيًا  هبا  يمكث  مل 

بالعون واملساعدة والنرصة من سكاهنا.
تطور . 3 يف  مبارشًا  سببًا   املقدس  القرب  كان 

الرباين  فيضه  وشمل  مدينة،  اىل  القرية 
املجاورة  القرى  نال  بل  وأهلها،  املدينة 
معروفًا واحسانا كان عاماًل مهاًم يف تقدمها 
طسوج  حدود  يف  واالجتامعي  االقتصادي 
الزراعي  االنتاج  بكثرة  متميزة  النهرين 

وتنوعه. 
استحقاقها . 4 تنل  مل  كربالء  أن  صحيح 

أتينا  ألسباب  املؤرخني  بأقالم  املطلوب 
ازدهار  لكن  البحث،  مقدمة  يف  عليها 
االقالم  لتلك  وجه  العصور  بمرور  كربالء 
بعد  املتأخرة  عصورها  يف  وخصوصًا  اليها 
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الهوامش

بمؤسساهتا  العلمية  احلركة  فيها  نشطت  أن 
املختلفة املجاورة للمرقد الرشيف فقصدها 
واالقطار  العراق  عموما  من  الدارسون 
فكريًا  وعيًا  فشهدت  والبعيدة  املجاورة 
وسياسيًا شكل عنوانا مهاًم يف تاريخ املدينة.

حاولت بعض اآلراء االسترشافية أن تقلل . 5
بنفي  سبق   وقد   احلسني قرب  أمهية  من 
املعجزات  من  الرشيف  للقرب  نسب  ما 
تسمية  اضافة  يف  مبارشًا  سببًا  بعضها  كان 
احلري(،  و  وهي)احلائر  للمدينة  جديدة 
الروايات  بوجه  تصمد  مل  اآلراء  هذه  لكن 
أكدت  والتي  بالشواهد  واملوثقة   املتواترة 
التي اغاضت األعداء وهم  املعجزات  هذه 
أو مما  املقدس  بالقرب  بأحلاق األذى  يمعنون 
وهي  املعجزات،  هذه  عن  وسمعوا  قرأوا 
بل   ،حممد آلل  تعاىل  اهلل  بركات  من 
املعجزات  تلك  عاشوا  األعداء  بعض  أن 

فأصلحت أحواهلم ومشاعرهم.

عيل . 1 بن  مكرم  بن  حممد  الدين  مجال  الفضل  أبو 
القاهرة،  احلديث،  دار  العرب،  لسان  املــرصي، 

1423هـ /2002م، ج7 ص628 مادة كربل.

اهلل . 2 عبد  بن  ياقوت  اهلل  عبد  أبو  الدين  شهاب 
صادر،  دار  البلدان،  معجم  البغدادي،  الرومي 

ط8 بريوت 2010م  ح4 ص 445.

والعقر عدة  مواضع، منها عقر بابل  قرب كربالء . 3
البلدان،  معجم  الياقوت،  احلموي،  الكوفة،  من 

ج4 ص 136.

4 . ،هبة الدين، حممد عيل احلسيني، هنضة احلسني
عيل  لُه  قدم  اإلسالمي،  النرش  رابطة  منشورات 
كربالء،  ط5  التضامن،  دار  مطبعة  اخلارقاين، 
1389هـ / 1969م ص 99ويعدد القرى البابلية 
هي نينوى، الغارضية، كربله، كربالء أو عقر بابل، 
يف  مصيبًا  كان  أنه  نظن  وال  احلائر  أو  النواويس 
لتأخر ظهور  بابل  قرى  من  احلائر  أو  احلري  اعتبار 

هذه التسمية.

العتبات . 5 جواد، مصطفى، كربالء قديام، موسوعة 
لغة  جملة  عن  ص10  ج8  كربالء،  قسم  املقدسة، 

العرب، لسنة 1927م، مج 5 ص 10.

قرص ابن هبرية:  ينسب إىل يزيد بن عمر بن هبرية . 6
بن معية بن مسكن بن خديج بن بغيض بن مالك 
بن سعد بن عدي بن فزارة بن ذبيان بن بغيض بن 
فرات  عىل  مدينة  بنى  قد  وكان  غطفان،  بن  ريث 
الكوفة ملا ويل العراق من قبل مروان بن حممد بن 
مروان  إليه  كتب  حتى  يستتمها  ومل  فنزهلا  مروان، 
بن حممد يأمره باألجتناب عن جماورة أهل الكوفة 
فرتكها وبنى قرصه املعروف به  بالقرب من جرس 
تسقيف  واستتم  نزله  السفاح  ملك  فلام  سورا 
وكان  اهلاشمية  وسامه  بنائه  يف  وزاد  فيه  مقاصري 
العادة  عىل  هبريه  ابن  قرص  إال  يقولون  ال  الناس 
ابن  ذكر  أرى  ما  السفاح(  )يقصد  فقال:  األوىل، 
هبرية يسقط عنه، فرفضه وبنى حياله مدينة ونزهلا 
وزاد  فيها  بقي  قد  كان  بناء  واستتم  املنصور  أيضا 
إىل  منها  حتول  ثم  أراد  ما  عىل  جعلها  أشياء  فيها 
بغداد فبنى مدينة وسامها مدينة السالم. ونذكر يف 
هذا الشأن أن اسم قرية بغداد غلب عىل اسم مدينة 
غلب  كام  متامًا  املدورة(  املنصور  )مدينة  السالم 
احلموي،  السفاح.  هاشمية  عىل  هبرية  ابن  قرص 

ياقوت، معجم البلدان، ج  4ص365. 
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الغربية، . 7 املراجع  يف  كربالء  جعفر،  اخلياط، 
 8 ج  كربالء،  قسم  املقدسة،  العتبات  موسوعة 

ص252- 253، نقاًل عن:

Gible, H.A.R. & Kramers G.H.-shorter 

Encye lopedia of lslam. leiden &London, 

1961. 

قسم، . 8 املقدسة  العتبات  موسوعة  قديام  كربالء 
كربالء، ج8 ص 10.

ابن منظور: لسان العرب ج7 ص628 مادة كربل.. 9

شفاء . 10 عمر،   بن  حممد  بن  أمحد  الدين  شهاب 
له  الدخيل، قدم  العرب من  فيام يف كالم  الغليل 
العلمية  الكتب  دار  كشاش،  حممد  د.  وصححه 

ط1، بريوت 1418هـ/1998، ص257.

وردت )موضوع( والصحيح )موضع(.

قسم . 11 املقدسة،  العتبات  موسوعة  قديام  كربالء 
كربالء، ج 8 ص 13 -14.

لسان العرب، ج7 ص 624.. 12

بن . 13 املحسن  بن  هالل  احلسن  أبو  الصايب، 
وضع  الوزراء،  تاريخ  يف  األمراء  حتفة  ابراهيم، 
حواشيه خليل املنصور، دار الكتب العلمية ط1، 
1419هـ/1997م، ص11 قال يف ترمجة عيل بن 
حممد بن موسى بن الفرات :) وبنوا الفرات من 
االعىل،  النهروان  من  رصيفني  بابيل  تدعى  قرية 
وكان هلم هبا أقارب يزيدون عىل ثالثامئة نفس(.

ص15-14 . 14 سابق  مرجع  مصطفى،  د.  جواد، 
نقال عن كتاب ألحد أالدباء أالمريكيني بعنوان 

)املؤرخون والشعر ( ترمجة توفيق اسكندر.

م. ن ص15.. 15

قال رجل من أشجع فيام حكى ابن وثيمة :. 16

لقد حبست يف كربالء مطيتي

ويف العني حتى عاد غثًا سمينها

الطربي،  املقصور.  دون  ممدودًا  كربالء  اسم  فذكر 
حممد بن جرير، تاريخ الرسل وامللوك، تقديم ومراجعة 
بريوت،  ط1،  الفكر،  دار  العطار،  مجيل  صدقي 

1418هـ/1998م ح4 ص44.

مدينة . 17 مصطفى،  حسن  حممد  الكليدار، 
احلسني أو)خمترص تاريخ كربالء(، السلسلة 
 / 1367هـ  بغداد  ط1،  النجاح،  مطبعة  األوىل 

1947م، ص 11.

عهدها . 18 ويسمى  عرشة،  احلادية  بابل  ساللة  هي 
بابل  عهود  أخر  وهي  احلديث  البابيل  بالعرص 
املستقلة، باقر،  طه، مقدمه يف تاريخ احلضارات 
القديمة، رشكة دار الوراق للنرش والتوزيع ط1، 

بريوت، 2009م، ج1 ص 601.

الوهم  . 19 الكليدار  مصطفى  حسن  حممد  نسب 
ألسم  السابق  تفسريه  يف  الشهرستاين  للسيد 
السلسلة  بابل(  من)كور  حرفت  وأهنا  كربالء 

األوىل ص12.

عادل . 20 حتقيق  كربالء،   تاريخ  يف  النبالء  بغية 
عبد  وتعليق  مراجعة  طعمة،  آل  الكيلدار 
نافع  طارق  الدكتور  القرييش،  عزيز  األمري 
والبحوث،  للدراسات  كربالء  مركز  احلمداين، 
ط1،  والتوزيع  والنرش  للطباعة  الكفيل  دار 

1435هـ/2014م ص18.

م. ن ص 21-20.. 21

العتبات املقدسة قسم كربالء ج8 ص . 22 موسوعة 
17 هامش 4.

الشهرستاين، هنضة احلسني، ص99.. 23
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يف . 24 اهليجاء  فرسان  اهلل،  ذبيح  الشيخ  املحاليت، 
حتقيق   ،الشهداء سيد  اصحاب  تراجم 
رشيعت،  مطبعة  فاخر،  شعاع  حممد  وتعريب 
يف  وجاء  ص364  1428هـ/ح1  املقدسة،  قم 

القصيدة :

كربالء ما زلت كربًا وبال

ما لقي عندك ال املصطفى 

كم عىل تربك ملا رصعوا

  من دم سال ومن دمع جرى

األخبار . 25 داود،  بن  أمحد  حنيفة  أبو  الدينوري، 
د.ت،  مرص،  أمحد،  احلميد  عبد  مطبعة  الطوال، 
ح4  البلدان،  معجم  احلموي،  ص224؛ 

ص445.

املعروف . 26 الفاريس  حممد  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو 
ليدن،  بريل  مطبعة   املاملك،  مسالك  بالكرخي، 

1927م ص85.

صورة  النصيبي،  حممد  القاسم  أبو  حوقل،  ابن 
 / هـ   430 القاهرة،  الفكر،ط1  نوابغ  رشكة  األرض 

2009م، ص232.

بن  حممد  بن  إسامعيل  الدين  عامد  الفداء،  أبو 
باريس  السلطانية،  الطباعة  دار  البلدان،  تقويم  عمر، 

1830م، ص305.

ييل . 27 مما  السواد  حدود  أخر  يف  هي  حلوان: 
العراق  بأرض  ليس  عامرة  مدينة  وهي  اجلبال، 
من  ورس  وبغداد  وواسط  والبرصة  الكوفة،  بعد 
بقرب  التني، وهي  ثامرها  منها وأكثر  أكرب  رأى، 
اجلبل غريها،  بقرب  مدينة  للعراق  اجلبل وليس 
افتتحها املسلمون صلحًا قبل سنة 16هـ /637م 
أو سنة 19 هـ / 640م احلموي، ياقوت، معجم 

البلدان، ج2 ص 290.

عن . 28 وتبعد  الكوفة،  مدن  إحدى  عمر..  بن  محام 
عجائب  سهراب،  مياًل،   )18( مسافة  اجلامعني 
األقاليم السبعة إىل هناية مدينة العامرة املثنى هانس 
1929م/  هولزهوزن.،  مطبعة  مزيك،  فون 
املعروف  أمحد  بن  حممد  املقديس  ص124، 
األقاليم،  معرفة  يف  التقاسيم  أحسن  بالبشاري، 

مطبعة بريل اليدن، 1906م، ص114.

أمجة . 29 وكان  الفرات،  غريب  يف  موضع  اجلامعان: 
صدفة  الدولة  سيف  فنزهلا  السباع،  إليها  تأوى 
بن منصور بن دبيس بن عيل بن مزيد األسدي. 
هبا  وبنى  النيل  من  الدور  آبائه  منازل  وكانت 
املساكن اجلليلة سنة 495هـ/ 1101م فصارت 
الفرات  عىل  بابل  بأرض  التي  مزيد  بني  حلة 
أهله  كبريه  مدينة  وكانت  والكوفة،  بغداد  بني 
احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج2 ص 96، 

.294

هبا . 30 مدينة  العرب..  اجلغرافيون  عنها  قال  سورا: 
فواكه كثرية وأعناب آهلة، وهي طسوج من استان 
الكوفة.  مدن  من  وعدت  األوسط،  البيهقباذ 
اهلل،  عبد  بن  اهلل  عبيد  القاسم  أبو  خردادبة،  ابن 
ليدن،1889م،  بريل  مطبعة  واملاملك،  املسالك 
ص236. املقديس، أحسن التقاسيم، ص114، 
ص117. وقال احلموي: سورا موضع بالعراق 
وقد  الرسيانيني،  مدينة  وهي  بابل،  أرض  من 
نسبوا إليها اخلمر، وهي قريبه من الوقف واحللة 

املزيدية، ياقوت، معجم البلدان، ج3ص278.

النيل: بليدة يف سواد الكوفة قرب حلة بني مزيد . 31
الكبري  الفرات  من  يتخلج  كبري  خليج  خيرتقها 
مرص،. بنيل  وسامه  يوسف  بن  احلجاج  حفره 

احلموي، معجم البلدان، ج5 ص334.
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القادسية: بينها وبني الكوفة مخسة عرش فرسخا، . 32
وبينها وبني العذيب أربعة أميال، ووصف سعد 
إن  فقال:  عمر  للخليفة  القادسية  وقاص  أيب  بن 
القادسية فيام بني اخلندق والعتيق، وإنام عن يسار 
احلرية  إىل  الح  جوف  يف  أخرض  بحرا  القادسية 
بني طريقني، فأما أحدمها عىل الظهر، وأما اآلخر 
عىل شاطئ هنر عيسى يسمى)احلضوض( يطلع 
وهبذا  واحلرية،  اخلورنق  بني  ما  يسلكه عىل  بمن 
املوضع كان يوم القادسية بني املسلمني والفرس 
سنة 14هـ/635م عىل األرجح، وقيل غري ذلك. 
ج4ص111،  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي، 
احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج4ص291.

الكوفة، . 33 غريب  األنبار  من  قريبة  بلدة  التمر:  عني 
القسب  جيلب  منها  شفاثا،  يقال  موضع  بقرهبا 
والتمر إىل سائر البالد، وهو هبا كثري جدا، وهي 
قديمة، طرف الربية افتتحها املسلمون يف أيام أيب 
بكر عىل يد خالد بن الوليد سنه 12هـ/633م، 
رجاهلا  وقتل  نساءها  فسبى  عنوة  فتحها  وكان 
فمن ذلك السبي والدة حممد بن سريين وسريين 
أبان موىل عثامن بن عفان.  اسم أمه، ومحران بن 
احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج4ص176.

ص114-. 34 االقاليم،  معرفة  يف  التقاسيم  أحسن 
.130

م. ن، ص115.. 35

ابن . 36 الكور،  من  كورة  أو  املدن  من  مدينة  اجلند: 
منظور، لسان العرب، ج2ص226.

االصطخري،  مسالك املاملك، ص86.. 37

الطوال، . 38 األخبار  داود،  بن  أمحد  حنيفة  أبو 
ص225_226.

وقال . 39 والشام،  التمر  عني  بني  كان  مقاتل:  قرص 
ثم  وسالم  القطقطانة   قرب  هو  السكوين: 

حسان  بن  مقاتل  إىل  منسوب  وهو  القريات، 
البلدان،  معجم  ياقوت،  احلموي  ثعلبة....،  بن 

ج4ص364.

نينوى:قال احلموي: وبسواد الكوفة ناحية يقال . 40
 هلا نينوى، منها كربالء، التي قتل هبا احلسني
وذكر  ص339  ح5  البلدان،  معجم  ياقوت، 
قرية  فقال:  املوصل  نينوى  الصفحة  بنفس 
كتاب  يف  وقال  باملوصل.    متى بن  يونس 
آخر: نينوى: بلد قديم كان مقابل مدينة املوصل 
قوم  كان  وبه  يشء،  آثاره  من  بقي  وقد  خرب 
كانت  كورة  ونينوى   ،وجرجس يونس 
بأرض بابل، منها كربالء التي قتل هبا احلسني بن 
املشرتك وضعًا واملفرتق صقعًا، حتقيق   عيل
فردناند وستنفلد، كوتنجن، 1846م،ص430.

أسد . 41 بني  من  غارضة  إىل  منسوبة  الغارضية: 
قريبة من كربالء،  الكوفة  نواحي  قرية من  وهي 
احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج4ص183.

مقربة . 42 عىل  كربالء  قرى  من  قرية  وهي  الشفية: 
الطوال،  األخبار  الدينوري،  الغارضيه،  من 

ص226.

العقر: ملزيد من التفاصيل يف املعنى اللغوي هلذه . 43
احلموي،   انظر:  هلا  املتعددة  واملواضع  الكلمة 

ياقوت، معجم البلدان ج4ص136_137.

ومن مواضعها التي هتمنا هو عقر بابل قرب كربالء 
إىل  انتهى  ملا   ،احلسني ان  روي  وقد  الكوفة،  من 
متمثلة  زياد  بن  اهلل  عبيد  خيل  به  واحاطت  كربالء 
القرية؟ وأشار  بقائده احلر بن يزيد قال: ما اسم تلك 
إىل العقر، فقيل له: اسمها العقر، فقال: نعوذ باهلل من 
قالوا:  فيها؟  نحن  التي  األرض  هذه  اسم  فام  العقر! 
ياقوت،  احلموي،  وبالء.  كرب  أرض  قال:  كربالء، 

معجم البلدان، ج4ص136
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لسان  عن  العقر  وصف  يف  الدينوري  عند  وجاء 
زهري بن القني أحد اصحاب احلسني،وقد اقرتح 
أهنا عىل شط  قائال:  العقر فوصفها  بقرية  النزول  عليه 
الفرات وهي يف عاقول حصينه، الفرات حيدق هبا اال 
من وجه وأحد، فتعوذ احلسني من اسمها ومل ينزل 

هبا وانتهى به املطاف إىل كربالء.

األخبار الطوال، ص226.

أحسن التقاسيم يف معرفة االقاليم، ص116.. 44

الفيومي: . 45 قال  اورسداق،  رزداق،  أو  رستاق 
هي  التي  الناحية  يف  ويستعمل  معرب  الرستاق 
مثله  والدال  بزاي  والرزداق  اإلقليم  طرف 
فارس:  ابن  قال  ورزاديق،  رساتيق  واجلمع 
الناس  من  والصف  النخل  من  السطر  الرزدق 
وقال  عريب  انه  يقتيض  وهذا  الرزداق،  ومنه 
أمحد  رزداق.  وصوابه  مولد  الرستاق  بعضهم 
بن حممد بن عيل املقرئ،املصباح املنري يف غريب 
الرشح الكبري للرافعي، دار الكتب العلمية، ط1، 
مادة  ج1ص226  هـ/1994م،  بريوت،1414 
بالضم:  الرزداق  الفريوزابادي:  وقال  الرستاق. 
السواد والقرى، معرب رستاق، والرزدق الصف 
من الناس والسطر من النخل، معرب رستة جمد 
الدين حممد بن يعقوب، القاموس املحيط، حتقيق 
االيامن،  مكتبة  اخلالق،  عبد  السيد  اخلالق  عبد 
ص755،  املنصورة،1430هـ/2009م،  ط1، 

مادة الرزداق

موهوب  منصور  أبو  اجلواليقي،  كذلك  وانظر 
الكالم  من  املعرب  خرض،  بن  حممد  بن  أمحد  بن 
املعجم، وضع حواشيه وعلق  االعجمي عىل حروف 
العلمية،  الكتب  دار  املنصور،  عمران  خليل  عليه 
الراء  باب  ص18  1419هـ/1998م،  بريوت  ط1، 
كتاب  ادى،  السيد  شرب  الرسداق)الرستاق(،  مادة 
االلفاظ الفارسية املعربة، املطبعة الكاثوليكيه، بريوت، 

1908م، ص71 مادة الرزداق  والرستاق.

سورة البقرة أية102.. 46

االندليس، . 47 العزيز  عبد  بن  عبداهلل  عبيد،  أبو 
البلدان واملواضع،  معجم ما استعجم من أسامء 
 ،3 ط  اخلانجي  مكتبة  السقا  مصطفى  حتقيق 
واعاد  ج3ص1123،  1417هـ/1996م، 
املنعم،  البكري، حممد بن عبد  احلمريي ما ذكره 
حققه  االقطار،  خرب  يف  املعطار  الروض  كتاب 
لبنان،  للطباعة،  القلم  دار  عباس،  احسان  د. 

1975م، ص490.

عمر، . 48 بن  حممد  بن  اسامعيل  الدين  عامد 
والبارون  رينود،  صححه  البلدان،  تقويم 
السلطانية،  الطباعة  دار  ديسالن،  كوكني  ماك 

باريس،1840م، ص305.

ج2، . 49 البلدان،  معجم  ياقوت،  احلموي،  
ص328 وما بعدها تفاصيل، احلمريي، الروض 
املعطار،ص207 وما بعدها تفاصيل، أبو الفداء، 
تقويم البلدان، 299، للمزيد من االطالع يمكن 

مراجعه املوارد االتية عن احلرية.

بول Fr.Buhl، عبد احلميد يونس، دائرة املعارف 
ج8،  مرص،1933م،  ط1،  االعتامد  مطبعه  اإلسالمية 
احلرية  اهلل،  رزق  يوسف  غنيمة  ص161_162، 
احلديثة،  دنكور  مطبعه  العربية،  واململكة   املدينة 
وصلتها  ومكة  احلرية  ج،  م.  كسرت.  1936م،  بغداد، 
دار  اجلبوري،  حييى  الدكتور  ترمجة  العربية،  بالقبائل 
الدكتور  بغداد،1976م،احلكيم،  للطباعة،  احلرية 
حسن عيسى، احلرية جذوة احلضارة واصالة الرتاث، 
ط1،  رشيعة،  املطبعة  احليدرية،  املكتبة  منشورات 

ايران،1431هـ

لسان العرب، ج2، ص682 مادة حري.. 50
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احلرية . 51 اإلسالميةSبلغت  املعارف  دائرة  يف  جاء 
مرحلة من احلضارة، وتزاحم الشعراء عىل بالط 
ملوكها وتقص الروايات أيضا ان صناعه الكتابة 
راجت يف احلرية، ومنها انترشت يف ربوع جزيرة 

العرب، ج8 ص161.

ص119 . 52 االقاليم،  معرفة  يف  التقاسيم  أحسن 
الصغار  واسط  مدن  من  مدينة)الصليق(  ذكر 

وص121 ذكر مدينة )عبدس( من مدن بابل.

احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج2 ص328، . 53
املؤمن  عبد  الدين  صفي  احلق،  عبد  ابن 
االمكنة  أسامء  عىل  االطالع  مراصد  البغدادي، 
والبقاع، حتقيق وتعليق عيل حممد البجاوي،  دار 
ج1ص441،  ط1،1412هـ/1992م،  اجلبل، 
أبو  ص330،  املحيط،  القاموس  الفريوزابادي، 

الفدا،  تقويم البلدان، ص298.

احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج2ص328، . 54
ابن عبد احلق، مراصد االطالع، ج1ص441.

احلموي، ياقوت، معجم البلدان ج2، ص328، . 55
ابن عبد احلق، مراصد االطالع، ح1 ص441.

أحسن التقاسيم، ص123.. 56

احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج2 ص 329.. 57

وضعًا . 58 املشرتك  ص257،   1 ج  البلدان،  معجم 
واملفرتق صقعًا، ص 27.

أبو الفداء، تقويم البلدان، ص 301.. 59

الروض املعطار يف خرب األقطار، ص 36.. 60

الفريوز . 61 العرب، ج 8 ص 431 مادة نرب،  لسان 
ابادي، القاموس املحيط، ص 412.

 م. ن، ج8 ص 431.. 62

وضعًا . 63 املشرتك  ص339،  ح5  البلدان،  معجم 
وستنفلد،  فردناند  حتقيق  صقعًا،  واملفرتق 
نينوى  عن  وقال   430 ص  1816م،  كوتنجن، 

املوصل،  مدينة  مقابل  كان  قديم  بلد  الشامل: 
خرب وقد بقي من آثاره يشء وبه كان قوم يونس 

 .وجرجس

معجم البلدان،ج4 ص445.. 64

العراق . 65 يف  اآلشوريني  المرباطورية  كانت 
والساللة الرسجونية  بصورة خاصة اربع عواصم 
 705  -721( اآلشوري  رسجون  بينها  انتقل 
احلكمة  مركز  القديمة  آشور  مدينة  وهي  ق.م(. 
)نمرود(  كالح  إىل  ومنها  نينوى  إىل  انتقل  ثم 
جديدة  عاصمة  بنى  ثم  العسكرية  العاصمة 
باقر، طه، مقدمة  باسمة وهي )دور- رشوكني( 

يف تاريخ احلضارات القديمة،ح1 ص566.

م . 66  742 125هـ/  سنة  يف  أنه  الروايات  ذكرت   
رضار  بن  حسام  اخلطار  أبو  األندلس  وايل  جلأ 
عندهم  وغريهم  الشام  أهل  كثر  ان  بعد  الكلبي 
ومل تسعهم قرطبة ففرقهم يف البالد،  وأنزل أهل 
دمشق البرية لشبهها هبا وسامها دمشق وأنزل أهل 
قنرسين  وأهل  محص،  وسامها  اشبيلية،  محص 
ريه  االردن  وأهل  قنرسين،  وسامها  جيان، 
شذونة  فلسطني  وأهل  االردن  وسامها  ومالقة، 
وهي رشيش وسامها فلسطني وأهل مرص تدمري،  
الدين  شهاب  العباس  أبو  املقري  مرص.  وسامها 
غصن  من  الطيب  نفح  أمحد،  بن  حممد  بن  أمحد 
االندلس الرطيب حتقيق، د. أحسان عباس، دار 
صادر، ط5،  بريوت، 1429هـ، 2008 م، ج1 

ص 237.

وأبو اخلطاب هو حسام بن رضار بن سالمان بن 
خيثم بن ربيعة الكلبي ثم الربعي )ت130هـ/748م(، 
أيب  بن  حنظلة  قبل  من  االندلس  توىل  وفارس  شاعر 
مواالها سنة 125هـ/ 742  وما  افريقيا  امري  صفوان 

م بعد مقتل وإليه السابق عبد امللك بن قطن.

احلمريي،  انظر،  ترمجته  يف  التفاصيل  من  ملزيد 
املقتبس  جذوة  فتوح،  نرص  أيب  بن  حممد  عبداهلل  أبو 
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صالح  د.  وضبطه  له  قدم  االندلس،  والة  ذكر  يف 
االنصاري  رشيف  ابناء  رشكة  الصواري،   الدين 
1425هـ/2004م،  ط1،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة 
ص198/197، الزركيل،  خري الدين، االعالم،  دار 
م  ج2 ص  بريوت، 2002  للماليني، ط 15،  العلم 
175، الطعمة، سلامن هادي، تراث كربالء، منشورات 
مؤسسة االعلمي للمطبوعات، مطبعة اآلداب، ط1، 

النجف االرشف 1383هـ/1964 م، ص 25.

فتحها . 67 التي  وضياعها  العراق  رستاق  السواد: 
من  وحده  اخلطاب،  بن  عمر  عهد  يف  املسلمون 
العذيب  املوصل طوال إىل عبادان،  ومن  حديثة 
األصمعي:  وقال  عرضا،   حلوان  إىل  بالقادسية 
ويستميسان  البرصة  سواد  سوادان،  السواد 
إىل  كسكر  الكوفة  وسواد  وفارس،  واألهواز 
ياقوت،  القادسية، احلموي،  إىل  الزاب وحلوان 

معجم البلدان، ح3 ص273-272.

كسكر: قال ياقوت احلموي: قصبتها اليوم واسط . 68
) املقصود يف أيام ياقوت احلموي(، القصبة التي 
أن  قبل  قصبتها  وكانت  والبرصة،  الكوفة  بني 
أن  ويقال  خرسوسابور،  واسطًا  احلجاج  يمرص 
حد كور كسكر من اجلانب الرشقي يف آخر سقي 
من  كله  البحر  يف  دجلة  تصب  أن  إىل  النهروان 
ونواحيها،  البرصة  هذا  عىل  فيه  فتدخل  كسكر، 

معجم البلدان، ج4 ص461.

احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج1 ص309، . 69
ج3 ص273.

القديمة، . 70 احلضارات  تاريخ  مقدمة يف  باقر، طه، 
ج1 ص466.

م.ن، ج1 ص603.. 71

القديمة، . 72 احلضارات  تاريخ  مقدمة يف  باقر، طه، 
ج1، ص601.

بن . 73 حممد  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  الدين  عز 
الكامل  الشيباين،  الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد 
بريوت  بريوت،  دار  صادر،  دار  التاريخ،  يف 

1385هـ/1965م، ج1ص384.

الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير، تاريخ الرسل . 74
العطار،  مجيل  صدقي  مراجعه  تقديم  وامللوك، 
1418هـ/1998،  بريوت،  ط1،  الفكر،  دار 
البلدان،  معجم  ياقوت،  احلموي،  ج2ص30، 
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ح2 . 152 البلدان،  معجم  ياقوت،  احلموي، 
ص208.

ملهم. قرية بالياممة لبني يشكر واخالط من بني . 153
ملهم  ويوم  النخل،  بكثرة  موصوفة  وهي  بكر 

من أيامهم،  قال اجلرير:
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كان محول احلي زلن بيانع
من الوارد البطحاء من نخل ملهام

احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج5 ص1-193

البلدان،ح2 ص208 . 154 ياقوت معجم  احلموي، 
ح2  العرب،  لسان  منظور،  ابن   ،209-

ص680.

ح2 . 155 البلدان،  معجم  ياقوت،  احلموي، 
ح2  العرب،  لسان  منظور،  ابن  ص208، 

ص680.

ح2 . 156 البلدان،  معجم  ياقوت،  احلموي،   
ص329.

 ابن منظور، لسان العرب، ح2 ص681.. 157

ابن منظور، لسان العرب ح2 ص683.. 158

ص330، . 159 املحيط،  القاموس  آبادي،  الفريوز 
دائرة املعارف اإلسالمية،  ج7 ص278.

املعارف . 160 دائرة  حري،  أو  حائر  هرزفلد، 
اإلسالمية، ح7 ص278.

يف . 161 ص127  ج10  وامللوك،  الرسل  تاريخ 
احداث سنة 193 هـ.

املعارف . 162 دائرة  حري،  أو  حائر  هرزفلد، 
اإلسالمية، ج7، ص277 -278.

الكاتب، . 163 واضح  بن  يعقوب  أيب  بن  أمحد 
البلدان، دار احياء الرتاث العريب، ط1،  بريوت 

)1408هـ/1988م(، ص29.

البلدان،  ص31.. 164

أبو احلسن أمحد بن حييى بن جابر بن داود، فتوح . 165
البلدان، دار ومكتبة اهلالل، بريوت )1988(، 

ص291.

البلدان، ص 32 -33.. 166

ج2، . 167 البلدان،  معجم  ياقوت،  احلموي، 
االطالع،  مراصد  احلق،  عبد  ابن  ص328؛ 

ج1، ص441.

ج7، . 168 اإلسالمية،  املعارف  دار  حري،  أو  حائر 
ص278.

يف . 169  654 ص  ج2،  العرب،  لسان  منظور،  ابن 
مادة حور، ص 680  يف مادة حري.

ح2 . 170 البلدان،  معجم  ياقوت،  احلموي،   
ص329.

الكليدار، د. عبد اجلواد، تاريخ كربالء  و حائر . 171
احلسني، مصدر سابق، ص38.

الزيارات، . 172 كامل  حممد،  بن  جعفر  القاسم  أبو 
األميني  احلسني  عبد  عليه  وعلق  صححه 
التربيزي نزيل النجف األرشف، املطبعة املباركة 
1356هـ،  االرشف،  النجف  املرتضويه، 

ص271 _272.

اإلرشاد، ج11،ق2، ص114.. 173

م. ن، ج11، ق2،ص126.. 174

أبو عبد اهلل حممد بن أمحد العجيل احليل، كتاب . 175
الرسائر احلادي لتحرير الفتاوي، حتقيق وتقويم 
اخلرسان،  املوسوي  حسن  السيد  مهدي  حممد 
النجف  ط1،  املقدسة  العلوية  العتبة  نرش 
االرشف، 1429هـ/2008م، ح1 ص494. 

هنضة احلسني، ص99.. 176

م. ن، ص99_100.. 177

كامل الزيارات، ص272.. 178

الكليدار، د. عبد اجلواد، تأريخ كربالء وحائر . 179
احلسني، ط1، ص41 وقد اكتفى  باالستشهاد  
بمساحة ابن ادريس ومل يذكر صورة هبة الدين 

الشهرستاين.
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سابق، . 180 مصدر  اجلواد،  عبد  د.  الكليدار، 
ص68-65.

ال طعمة، حممد حسن، مصدر سابق، السلسلة . 181
الثانية، ط1، ص86.

ص683،  . 182 ح2  العرب،  لسان  منظور،  ابن 
الفريوز ابادي، القاموس املحيط، 330.

لسان العرب،ح2، ص683.. 183

القاموس املحيط، ص330.. 184

املعارف . 185 دائرة  حري،  أو  حائر  هرزفلد، 
عبد  د.  الكليدار،  ص278؛  ج7،  اإلسالمية، 

اجلواد، مصدر سابق، ص38.

أحسن التقاسيم، ص164-163.. 186

اإلمام . 187 رضيح  عند  املعجزات  بيان  يف 
املجليس،  وزيارته،  تربته  ومن   احلسني
يف  بعدها  وما  ص778  ج18  األنوار،  بحار 

روايات متعددة.

الشيخ . 188 امايل  احلسن،  بن  حممد  جعفر  أبو 
العلوم،   بحر  صادق  السيد  له  قدم  الطويس، 
النعامن،  مطبعة  األهلية،  املكتبة  منشورات 
ج1،  م،  هـ/1962   1384 االرشف،  النجف 

ص338-337.

ص337-. 189 ج1،  األمايل،  الطويس،  الشيخ 
1111هـ،  ت  باقر  حممد  املجليس،    ،388
االئمة  أخبار  لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار 
الشيخ حممود درياب،  االطهار، حتقيق وتعليق 
بريوت،  للمطبوعات،ط1،  التعارف  دار 

1421هـ/2001م، ح18 ص783.

ص334، . 190 ج1،  األمايل،  الطويس،  الشيخ 
املجليس،  بحار األنوار،  ج18، ص783.

ص785، . 191 و  ص787،  ج18،  األنوار،  بحار 
الرواية موجزة.

هبلول بن عمرو، أبو وهيب الصري يف املجنون، . 192
نابل  بن  أيمن  عن  حدث  الكوفة،  أهل  من 
وعمرو بن دينار وعاصم بن أيب النجود، وكان 
ونوادر  مليح  كالم  وله  املجانني،  عقالء  من 
اخللفاء  من  غريه  الرشيد  واستقدمه  وأشعار 
ابن  190هـ/806م،  سنة  تويف  كالمه  ليسمع 
حتقيق  الوفيات،  فوات  حممد،  الكنبي،  شاكر 
بريوت،  صادر،  دار  عباس،  إحسان  الدكتور 

1973م، الزركيل، االعالم، ح2 ص77.

سورة التوبة، آية 32.. 193

ص785، . 194 ج18،  األنوار،  بحار  املجليس، 
تتمة  عباس،  الشيخ  القمي،   ،788-787
التقي،  نادر  تعريب  اخللفاء،  تاريخ  يف  املنتهى 
بقيع- عزيزي،  مطبعة  اهلدى،  أنوار  انتشارات 

إيران، 1423هـ، ص331.

حممد . 1 بن  عيل  احلسن  ابو  الدين  عز  األثري،  ابن 
الشيباين  الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد  بن 

ت630هـ/1232م

الكامل يف التاريخ، دار صادر، دار بريوت، بريوت، 
1385هـ/1965م.

بن . 2 عيل  بن  الرمحن  عبد  الفرج  ابو  اجلوزي،  ابن 
حممد ت597هـ/1200م

وحتقيق  دراسة  واألمم،  امللوك  تاريخ  يف  املنتظم 
عطا،  القادر  عبد  مصطفى  عطا،  القادر  عبد  حممد 
العلمية،  الكتب  دار  زرزور،  نعيم  وصححه  راجعه 

ط2، 1415هـ/1995م.

النصيبي . 3 حممد  القاسم  ابو  حوقل،  ابن 
ت367هـ/977م

مصادر البحث
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صورة األرض، رشكة نوابغ الفكر، ط1، القاهرة، 
1430هـ/2009م.

اهلل . 4 عبد  بن  اهلل  عبيد  القاسم  ابو  خرداذية،  ابن 
ت300هـ/912م

املسالك واملاملك، مطبعة ابريل، ليدن، 1889م.

بن . 5 امحد  الدين  شمس  العباس  ابو  خلكان،  ابن 
حممد بن ايب بكر ت681هـ/1282م

وفيات األعيان وانباء أبناء الزمان، حققه د. إحسان 
عباس، دار صادر، بريوت، 1968م.

ابن ادريس احليل، ابو عبد اهلل حممد بن امحد العجيل . 6
ت598هـ/1201م

حتقيق  الفتاوي،  لتحرير  احلاوي  الرسائر  كتاب 
وتقديم حممد مهدي السيد حسن املوسوي اخلراسان، 
األرشف،  النجف  ط1،  املقدسة،  العلوية  العتبة  نرش 

1429هـ/2008م.

ابن شاكر الكبثي، حممد،  ت764هـ/1362م. 7

فوات الوفيات، حتقيق الدكتور إحسان عباس، دار 
صادر، بريوت، 1973م.

البغدادي . 8 املؤمن  عبد  الدين  صفي  احلق  عبد  ابن 
ت739هـ/1338م

والبقاع،  األمكنة  أسامء  عىل  األطالع  مراصد 
ط1،  اجليل،  دار  البجاوي،  حممد  عىل  وتعليق  حتقيق 

1412هـ/1992م.

ابن أعثم الكويف، ابو حممد أمحد، 314هـ/926م. 9

عبد  حممد  الدكتور  بأرشاف  الفتوح،  كتاب 
املعيدخان، مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية، حيدر 

آباد الدكن-اهلند، ط1، 1392هـ/1972م.

حممد . 10 بن  جعفر  القاسم  ابو  قولويه،  ابن 
ت367هـ/977م

الزيارات، صححه وعلق عليه عبد احلسني  كامل 
املطبعة  االرشف،  النجف  نزيل  التربيزي  األميني 

املباركة املرتضوية، النجف األرشف 1356هـ.

بن . 11 حممد  الدين  مجال  الفضل  ابو  منظور/  ابن 
مكرم بن عيل املرصي، ت711هـ/1311م

القاهرة،  احلديث،  دار  العرب،  لسان 
1423هـ/2002م، ح7 ص628، مادة كربل.

ابوالفداء، عامد الدين اسامعيل بن حممد بن عمر . 12
ت732هـ/1331م

ماك  والبارون  رينود،  صححه  البلدان،  تقويم 
باريس  السلطانية،  الطباعة  دار  ديسالن،  كوكني 

1840م.

الفتح . 13 أيب  بن  بن عيسى  ابو احلسن عيل  األربيل، 
ت693هـ/1293م

كشف الغمة عن معرفة األئمة، منشورات الفجر، 
ط1، بريوت، 1430هـ/2009م.

حممد . 14 بن  ابراهيم  اسحاق  ابو  االصطخري، 
الفاريس املعروف بالكرخي ت346هـ/957م

املسالك واملاملك، مطبعة بريل، ليدن، 1927م.

احلسني . 15 بن  عيل  الفرج  ابو  االصفهاين، 
ت356هـ/966م 

الشيخ،  غريد  البقاعي،  د.يوسف  حتقيق  األغاين، 
بريوت،  ط1،  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة 

1420هـ/2000م.

حققه . 16 الشيعة  اعيان  حمسن،  السيد  األمني، 
التعارف  دار  األمني،  حسن  السيد  واخرجه 

للمطبوعات، بريوت، 1418هـ/1998م.
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القديمة، . 17 احلضارات  تاريخ  مقدمة يف  باقر، طه، 
رشكة دار الوراق للنرش والتوزيع، ط1، بريوت، 

2009م.

البكري، ابو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز األندليس  . 18
ت487هـ/1094م

واملوضع،  البالد  اسامء  من  استعجم  ما  معجم 
ط3،  اخلانجي،  مكتبة  السقا،  مصطفى  حتقيق 

1417هـ/1996م.

البالذري، ابو احلسن أمحد بن حييى بن جابر بن . 19
داود ت279هـ/892م

فتوح البلدان، دار مكتبة اهلالل، بريوت، 1988م.

موسوعة . 20 قدياًم،  كربالء  مصطفى،  د.  جواد، 
العتبات املقدسة، قسم كربالء، ح8 ص10 عن 

جملة لغة العرب، لسنة 1927م، مج5 ص10.

اجلواليقي، ابو منصور موهوب بن امحد بن حممد . 21
بن اخلرض، ت540هـ/1145م

املعرب من الكالم األعجمي عىل حروف املعجم، 
وضع حواشيه وعلق عليه خليل عمران املنصور، دار 

الكتب العلمية، ط، بريوت 1419هـ/1998م.

بن . 22 ياقوت  عبداهلل  أبو  الدين  شهاب  احلموي، 
عبد اهلل الروي البغدادي، ت626هـ/1228م

معجم البلدان، دار صادر، ط8، بريوت، 2010م، 
ح4 ص445.

فتوح . 23 نرص  أيب  بن  حممد  اهلل  عبد  ابو  احلميدي، 
ت488هـ/1095م

له  قدم  األندلس،  والة  ذكر  يف  املقتبس  جذوة 
ابناء  رشكة  الصواري،  الدين  د.صالح  وضبطه 
ط1،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  االنصاري  رشيف 

1425هـ/2004م.

احلمريي، حممد بن عبد املنعم ت727هـ/ . 24
1326م.

الدكتور  حققه  األقطار،  خري  يف  املعطار  الروض 
إحسان عباس، دار القلم للطباعة، لبنان، 1975م.

عيل . 25 بن  امحد  بكر  ابو  البغدادي،  اخلطيب 
ت463هـ/1070م.

وحتقيق  دراسة  السالم،  مدينة  أو  بغداد  تاريخ 
ط2،  العلمية،  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  مصطفى 

بريوت، 1425هـ/2004م.

اخلفاجي، شهاب الدين امحد بن حممد بن عمر، . 26
ت1069هـ/1658م 

شفاء اخلليل فيام يف كالم العرب من الدخيل، قدم 
له وصححه د.حممد كشاش، دار الكتب العلمية، ط1، 

بريوت 1418هـ/1998م.

املكي . 27 أمحد  بن  املوفق  املؤيد  ابو  اخلوارزمي، 
أخطب خوارزم ت568هـ/1172م

حممد  الشيخ  وتعليق  مالحظة  احلسني،  مقتل 
األرشف،  النجف  الزهراء،  مطبعة  الساموي، 

1367هـ/1948م.

الغربية، . 28 املراجع  يف  كربالء  جعفر،  اخلياط، 
ح8  كربالء،  قسم  املقدسة،  العتبات  موسوعة 

ص253-252.

داود، . 29 بن  امحد  حنيفة  ابو  الدينوري، 
ت281هـ/894م

مرص،  أمحد،  احلميد  عبد  مطبعة  الطوال،  االخبار 
د.ت.

العلم . 30 دار  االعالم،  الدين،  خري  الزركىل، 
للماليني، ط15، بريوت، 2002م.

سهراب، ت288هـ/900م.. 31
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املثنى  العامرة،  هناية  اىل  السبعة  االقاليم  عجائب 
مدينة  يف  طبع  مزيك،  فون  هانس  وتصحيحه  بنسخه 
فينا بمطبعة أدولف هولز هوزن، 1347هـ/1929م.

الشهرستاين، هبة الدين حممد عىل احلسيني، هنضة . 32
احلسني، منشورات رابطة النرش االسالمي، قدم 
ط5،  التضامن،  دار  مطبعة  اخلاقاين،  عيل  له 

كربالء، 1389هـ/1969م، ص99.

املعربة، . 33 الفارسية  االلفاظ   ، أدي  السيد  شري، 
املطبعة الكاثوليكية، بريوت، 1908م.

الصايب، أبو احلسن هالل بن املحسن بن ابراهيم . 34
ت448هـ/1056م

حواشيه  وضح  الوزراء،  تاريخ  يف  االمراء  حتفة 
ط1،  العلمية،  الكتب  دار  املنصور،  خليل 

1419هـ/1998م.

الصايب، أبو احلسن هالل بن املحسن بن ابراهيم . 35
ت448هـ/1056م

حواشيه  وضح  الوزراء،  تاريخ  يف  االمراء  حتفة 
ط1،  العلمية،  الكتب  دار  املنصور،  خليل 

1419هـ/1998م.

ت310هـ/922م، . 36 جرير  بن  حممد  الطربي، 
ومراجعة  تقديم  وامللوك،  الرسل  تاريخ 
بريوت،  ط1،  الفكر،  دار  العطار،  مجيل  صدقي 

1418هـ/1998م، ح4 ص44.

آل طعمه، سلامن هادي، تراث كربالء، منشورات . 37
للمطبوعات، مطبعة اآلداب،  مؤسسة األعلمي 

ط1، النجف األرشف، 1383هـ/1994م.

آل طعمه، الدكتور عبد اجلواد الكليدار. 38

ط1،  كربالء  احلسني،  وحائر  كربالء  تاريخ 
1368هـ/1949م.

آل طعمه، عبد احلسني الكليدار، بغية النبالء يف . 39
طعمه،  ال  الكليدار  عادل  حتقيق  كربالء،  تاريخ 
القرييش،  عزيز  األمري  عبد  وتعليق  مراجعة 
كربالء  مركز  احلمداين،  نافع  طارق  الدكتور 
للطباعة  الكفيل  دار  والبحوث،  للدراسات 

والنرش والتوزيع، ط1، 1435هـ/2014م.

احلسن . 40 بن  حممد  جعفر  ابو  الطويس، 
ت460هـ/1067م.

بحر  صادق  السيد  له  قدم  الطويس،  الشيخ  أمايل 
النعامن،  مطبعة  االهلية،  املكتبة  منشورات  العلوم، 

النجف األرشف، 1384هـ/1962م.

املقرئ، . 41 عيل  بن  حممد  بن  امحد  الفيومي، 
ت770هـ/1368م.

املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي، دار 
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Imam Al-Hussein's (a.s)  sermon in Mena
interpretive study

Dr. Hakem Habib Al-Gariti
The College of Arts/ The University of Kufa

Abstract
This research is about Imam al-Hussein's sermon in Mena during the pilgrimage in 42 A.H. Imam 

Al-Hussein delivered his sermon to the pilgrims who had gathered to listen to his words for the good of 
their religion and life. The sermon was about the position if Imam Ali in Isalm by pointing toward his 
history, stability, courage, and knowledge. Imam Hosain used the Prophet's used the prophet's sayings 
which were showing Ali's position and meaning to lighten the auodiances' way in light and guide them 
to the straight path afther the people had been derived away from this way. 

The Imam was asking them to bear witness they heard these sayings before either directly from the 
Prophet himself or his Companiona since they were all from the followers generation. Their confirma-
tion was an admision to the right and the necessity of accepting foloowing him. This was exactly the 
Imam's intention as a preparation for his revolution his time would witness ater. 

It is a must to point to the fact that the Imam was citing parts of the sayings as long as they achieved  
his purpose depending on the audiance knowledgw to recall the rest of them. As if he was pushing 
them to share him the sentiment in recalling the sayings he cited. In addition, he was putting more than 
one saying together as long as it served his idea.

....................................................................................................................................
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املستخلص

 يتناول هذا البحث خطبة اإلمام احلسني
وقد  42هـ،  سنة  حج  موسم  يف  )ِمنى(  يف 
احلجاج  مجوع  يف   احلسني اإلمام  خطبها 
أمر  ما يصلح  منه  ليسمعوا  إليه  الذين اجتمعوا 
حول  بمجملها  اخلطبة  وتدور  ودنياهم.  دينهم 
حيث  من  اإلسالم،  يف   عيل اإلمام  منزلة 
بنّي  وقد  وعلمه،  وشجاعته  وثباته  سابقته 
الرشيفة  النبوية  األحاديث   احلسني اإلمام 
ينري طريق  بام  وبّينتها  املكانة  التي أظهرت تلك 
السامعني وهيدهيم إىل سواء السبيل، بعد أن مالت 
األهواء بالناس وأبعدهتم عن طريق احلق. وقد 
استشهد اإلمام احلارضين يف كل ما يقوله. 
 إّما سمعوا تلك األحاديث من النبي ألهّنم 

خطبة اإلمام احلسني  يف ِمنى
- قراءة تأويلية -

األستاذ الدكتور
حاكم حبيب الَكريطي
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إذا  الصحابة،  طريق  عن  أو  مبارش-  -بشكل 
تأييدهم  -وكان  التابعني  جيل  من  السامع  كان 
التمسك  ووجوب  باحلق  اعرتافًا   يقول ملا 
ملا  يمّهد  وكأنه   اإلمام أراده  ما  وهذا  به- 
سيقوم به من هنضته التي يعرف زماهنا فيام بعد.

وال ُبّد من اإلشارة هنا إىل أن اإلمام يف 
يأيت  كان  هبا،  استشهد  التي  النبوية  األحاديث 
حيقق  الذي  بالقدر  الرشيف  احلديث  من  بجزء 
استحضار  يف  املتلقني  عىل  معتمدًا  يريده،  ما 
مشاركته  إىل  يدفعهم   وكأّنه احلديث،  بقية 
النبوية  األحاديث  استحضار  يف  الوجدانية 
 أّنه عن  فضاًل  هذا  أوردها،  التي  الرشيفة 
حديث  يف  حديث  من  أكثر  داللة  جيمع  كان 
واحد ليقّدم ملتلقيه ما يريده من فكرة تتجىل يف 

ذلك كّله. 

.....................................................................................................................
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خطبة االمام احلسني  يف منى

اإلمام  البحث خطبة من خطب  يتناول هذا 
منى  يف  احلج  موسم  يف  خطبها   ،احلسني
سنة 42هـ عىل األرجح، وطلب من سامعيه أن 
ينقلوا ما يسمعوه إىل من يثقون به بعد عودهتم 
إىل أوطاهنم، وجعل اخلطبة أسئلة تقريرية يقوهلا 
النبوية  األحاديث  تذكر  إىل  ليدفعهم  أمامهم 
عىل  شواهد  شكلت  التي  التارخيية  والوقائع 
املسلمني،  عىل  وواليته   عيل اإلمام  إمامة 
ابنه  إىل  رحيله  بعد  انتقلت  التي  الوالية  تلك 
اإلمام احلسن، وانتقلت منه بعد شهادته إىل 
اإلمام احلسني ليخرج من ذلك كّله إىل بيان 
تسنّموا  وبمواليهم، ممن   البيت بأهل  ما حّل 
من   ليصل  عرصئذ،  اإلسالمية  الدولة  شؤون 
ذلك كّله إىل تبصري املسلمني وتنبيههم عىل أمهية 
التمسك بمواالة أهل البيت، والدفاع عنهم، 
كي يوّفروا هلم مناخًا إلقامة دولة العدل اإلهلي 

التي كلفهم اهلل تعاىل بإقامتها ما أمكنهم ذلك.

اإلمام  خطبة  سنقرأ  هذا  إىل  واستنادًا 
عىل  تقوم  تأويلية  قراءة  هذه   احلسني
إىل  والوصول  النصوص،  يف  بتأٍن  النظر 
مراد  عىل  الوقوف  ثم  خلفها،  ختتبأ  التي  املعاين 
أمري  ففضائل  ذلك،  من   احلسني اإلمام 
ولكنَّ  كّلهم،  املسلمون  يعرفها   املؤمنني
اخلطبة،  يف  جاء  الذي  النحو  عىل  استحضارها 

بام  املسلمني  ُتبرّص  جهادية  دينية  وظيفة  ُيعطيها 
عليهم أْن ينهضوا به.

املشار  خطبته  يف   احلسني اإلمام  قال 
إليها: أما بعُد، فإّن هذا الطاغية، قد فعل بنا 

.)1(وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم

خطبته   من  جزء  أول  يف   اإلمام يسمِّ  مل 
التي  الصفة  بذكر  اكتفى  وإنام  باسمه،  الطاغية 
عىل  داالً  بارزًا  عنوانًا  وجعلها  عليه،  أسبغها 
يستقبلون  املتلقني  بأّن  ملعرفته  بعينه،  شخص 
يلتبس  أن  دون  الصحيح  وجهها  عىل  الداللة 
هبذا   يريده الذي  الشخص  اسم  عليهم 

الوصف.

أما ما فعله بأهل البيت وشيعتهم، فذاك 
وعلموه  رأوه  فهم  السامعني،  عىل  خيف  مل  ما 
وشهدوه. واستعامل اإلمام لألفعال الثالثة 
)رأى ـــ علم ـــ شهد(، يظهر ثبات ما وقع هلم، 
وعليهم من الشخص املشار إليه بالرؤية والعلم 
اليقني بعينه، فرتّسخ ذلك  والشهادة، وهذا هو 
هذه،   اإلمام إشارة  وجاءت  وجداهنم،  يف 
 البيت بأهل  ُفعل  ما  استحضار  هلم  لتهيء 
وبأتباعهم مما ال يتسق مع ما أمر اهلل تعاىل به من 
لُُكمحْ 

َ
أ سحْ

َ
أ لَّ  قُل  مودهتم، يف قوله تعاىل: 

 الحُْقرحْب ِف  ةَ  حَْمَودَّ ال إِلَّ  راً  جحْ
َ
أ َعلَيحْهِ 

املأمور  هم   البيت فأهل  الشورى/32، 
هذا  إىل  واستنادًا  اآلية)2(  هذه  يف  بمودهتم 
التوجيه، فإن إشارة اإلمام احلسني ال تقترص 
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عىل إظهار بشاعة ما ُفعل بأهل البيت، وإنام 
بشاعته،  عىل  الفعل  ذلك  أّن  لبيان  جتسيد  هي 
خمالٌف ملا أمر اهلل تعاىل به، وهنا تتحرك النوازع 
الوجدانية يف نفوس املتلقني من أجل االنتصار 

.ملا يريده اهلل تعاىل من نرصة أهل البيت

هذا  أن   احلسني اإلمام  رأى  أن  وبعد 
التوصيف الذي لفت إليه أنظار سامعيه، قّر يف 
 بينه املوازنة  إىل  بتوجيههم  رشع  نفوسهم، 
يبسطها  أسئلة  خالل  من  بخطابه  املعنيِّ  وبني 
بالتمسك  شعورًا  نفوسهم  يف  لتثري  أمامهم 
ونبذ   ،البيت أهل  يمّثلها  التي  احلق  بدعوة 
الدعوة الثانية التي طغا صاحبها وجترّب، وجتاوز 
أسألكم  أن  أريد  وإيّن   ...:فقال القدر، 
عن يشء، فإن َصدقت فصّدقوين وإن كذبت 

.)3(فكّذبوين

أن  يسمعه  ممن  طلب   ،يسأل أن  فقبل 
إذا  وحاشاه-   – ويكّذبه  صدق،  إذا  يصدقه 
اإلمام  عن  منفي  الكذب  أّن  ومعلوم  كذب. 
بعصمته وواليته، ولكنّه أثر هذا التعبري ليعطي 
أْن  يريد  من  ويردع  نفسه،  من  النّصفة  السامع 
قد  بعضهم  كان  إن  اخلصوم،  من  عليه  يتقّول 
للجميع،  جممع  املرسوم  يف  )ِمنى(  ألّن  حرض، 
يف  كذبة  جيدوا  ومل  قوله  إىل  اجلميع  استمع  فإذا 
عنها،  والدفاع  بدعوته  بالتمسك  ألزمهم  قوله، 
احلق  يتوخى  الذي  املسلم  شأن  من  هذا  ألن 
واستنادًا  عنه  ويبعد  الباطل  ويمقت  ويطلبه، 

هذا  يف  قوله   احلسني اإلمام  أتّم  هذا  إىل 
اكتبوا قويل  اسمعوا مقالتي و  فقال:  اإلطار 
ثم ارجعوا إىل أمصاركم وقبائلكم فمن أمنتم 
من الناس، ووثقتم به فادعوهم إىل ما تعلمون 

.)4(من حّقنا

حتمل  سامعها،  إىل  يدعو  التي   ومقالته
فالسامع  هكذا،  األمر  ومادام  وعقيدة،  فكرًا 
قبول  يعني  وإنام  باإلذن،  السامع  عىل  يقترص  ال 
ما  وفق  عىل  هلا  واالستجابة  هبا  والعمل  املقالة 
القول  كتابة  أما  معاٍن.  من  اجلذر)سمع(  يؤديه 
يكتبوها  أن   اإلمام مراد  يكون  فقد  هنا، 
وبعده  زماهنم  يف  إليها  وحاجتهم  ألمهيتها  حقًا 
فتحفظ بالكتابة، وأما أن يكون املراد أهنا حُتفظ 
الكتابة  بمثابة  حفظها  يكون  حتى  وُتتدارس 
إىل أمصارهم  إذا عادوا  إليها  هلا، ألهنم بحاجة 
من  يأمنونه  عّمن  سيبحثون  وهنا  وقبائلهم، 
حّق  إىل  َدَعوُه  وجدوه  فإذا  به،  ويثقون  الناس، 
بمقالته  وسيستشهدون  بيته،  وأهل   اإلمام
ما  السامعني  نفس  يف  لريسخوا  سمعوها،  التي 

.ترّسخ يف نفوسهم عن حّق أهل البيت

ويتم اإلمام وصيته بقوله فإيّن أختّوف 
وُيغلب،  احلق  األمر ويذهب  يدرس هذا  أن 
 ،)5(الكافرون كره  ولو  نوره  متّم  واهلل 
املأمور  حقهم  يدرس  أن  خيشى   فاإلمام
يبقى  وال  وُيمحى  تعاىل،  اهلل  قبل  من  باتباعه 
وال  كّله،  احلق  ذهاَب  يعني  ذهابه  ألّن  أثر،  له 
باتباعهم، وعىل وفق هذا  إاّل  احلق مطلقًا  يقوُم 
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التصّور الذي يقدمه احلسني، مل تعد املطالبة 
بحقهم أمرًا شخصيًا أو ُأرسيًا، وإنام هو الركيزة 

التي ينهض عليها الدين. 

ومن هنا يكون ختوف احلسني من أجل 
الدين كّله، بعد أن ارتبط بحقهم. وهذا اجلزء من 
وصية اإلمام، حيقق أمرين عىل السواء، األول: 
  البيت أهل  بحّق  املطالبة  يف  االستمرار 
األمر  فينتجه  الثاين  األمر  أما  اتباعهم،  قبل  من 
يف  السري  تعني  املطالبة  هذه  أن  وهو  األول، 
لعباده.  تعاىل  اهلل  يريده  الذي  املستقيم  الرصاط 
وهنا البد من استحضار قول النبي :رحم 
 ،)6(دار حيثام  معه  احلقَّ  أدر  اللهم  عليًا،  اهلل 
احلقَّ  إّن  وغريه،  احلديث  هذا  وفق  عىل  فيكون 
حقهم،  عىل  فاملحافظة   ،البيت بأهل  مقرون 

حمافظة عىل احلّق كله.

عىل  يتخوف  أن   للحسني هنا  وحّق   
وصيته  أتمَّ   أّنه بيد  أمرهم.  اندراس 

َكرِهَ  َولَوحْ  نُورِهِ  ُمتِمُّ   ُ َواللَّ تعاىل:  بقوله 

الحَْكفُِروَن الصف/8، والنور هنا هو الدين 
املحمدي الذي يمثل الكامل الذي أراده اهلل تعاىل 
البيت، وهذه إرشاقة  أهل  ُيمّثله  ما  له، وهو 
أمل جاء هبا اإلمام بعد أن أظهر ختّوفه عىل 
دينه،  أو  نوره  بإمتام  تعهد  تعاىل  اهلل  الدين، ألن 
أصحابه   اإلمام هبا  ذّكر  إهلية  دعوة  وهذه 
حتى ال تفرت عزائمهم، ألن إمتام النور حيتاج إىل 

مثابرة وجهاد وُبعد عن الركون إىل الطغاة. 

واهلل يتم نور اإلسالم ويبلغ غايته وإن كره 
.)7(ذلك الكافرون اجلاحدون لنعم اهلل

فيه  ينتهي  زمانًا  يذكر  مل   اإلمام أن  بيد 
نجيب،  وهنا  فيه،  نوره  تعاىل  اهلل  ويتم  ختّوفه، 
بأّن الراجح إّن ما يريده اهلل تعاىل يف أمتام النور، 
القائم من آل حممد، فقد ورد يف  هو خروج 
من  بالقائم   ...(( اآلية  ذكر  بعد  القمي  تفسري 
آل حممد حتى إذا خرج يظهره اهلل تعاىل عىل 
 الدين كله حتى ال ُيعبد غري اهلل، وهو قوله
ظلاًم  ملئت  كام  وعدالً  قسطًا  األرض  يمأل 

وجورًا(()8(.

هي  تكون)اإلمامة(  التوجيه  هذا  وبلحاظ 
إليه  أشار  والذي  تعاىل  اهلل  ُيتّمه  الذي  النور 
اإلمام احلسني باآلية املباركة، وقد ورد عن 
اإلمام الكاظم ما يؤيد هذا، فقد سأله أحد 

 ُ َواللَّ إليها  املشار  اآلية  داللة  عن  أصحابه 

 :قال ُمتِمُّ نُورِهِ َولَوحْ َكرِهَ الحَْكفُِروَن
واهلل متم اإلمامة، واإلمامة هي النور وذلك 
والنور  ورسوله  باهلل  آمنوا  وجل(  )عز  قوله 

.)9(الذي أنزلنا، قال: النور هو اإلمام

ثم يبدأ اإلمام احلسني أسئلته ملن اجتمع 
من احلجاج وحرضوا أمامه، بصيغة االستفهام 
النفوس  يف  ُيقرَّ  لكي  يستفهم  إذ  التقريري)10(، 
به،  ويقّرون  املخاطبون  يعرفه  مما  ذكره  يريد  ما 
أيب  بن  عيلَّ  أّن  أتعلمون  اهلل،  فقالأنشدكم 
بني  آخى  حني  اهلل،  رسول  أخا  كان  طالب 
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أنت  وقال:  نفسه  وبني  بينه  فآخى  أصحابه، 
قالوا:   واآلخرة الدنيا  يف  أخوك  وأنا  أخي 

اّللهم نعم)11(.

يعرفه   ً أمرا   احلسني اإلمام  يستدعي 
أوالً،  النسب  أخوّة  وهو  متامًا،  املخاطبون 
عّمه  تكّفله   فالنبي ثانيًا،  األرسية  واألخوة 
أخًا  وصار  وجده،  أبيه  وفاة  بعد  طالب  أبو 
لعيل مرتني، إذ تربى يف حجره، وهذه أخوّة 
 ،روحية تركت أثرها يف نفس أمري املؤمنني
 ،أما األخوة األخرى التي أشار إليها اإلمام
 فهي األخوّة الربانية التي يمثلها قول النبي
الدنيا  يف  أخوك  وأنا  أخي  أنت   :لإلمام
تعاىل  اهلل  من  فضل  إذًا  األخوة  فهذه  واآلخرّة، 
وهذا  املنزلة،  هبذه  جعله  إذ  املؤمنني  أمري  عىل 
فاملؤاخاة  املؤاخاة،  عىل  األمُر  يقترص  ومل  املقام، 
يعرفها  التي  السابقة  األخوة  لتجسيد  جاءت 
اجلميع. ومن هنا ندرك تكرار النبي اإلشارة 
قال   أنه األثر  يف  ورد  فقد  األخوة  هذه  إىل 
قباء  مسجد  يف  وهو  يوم  ذات   :لعيل
وأنا  أخي  أنت  عيل  يا  جمتمعون،  واألنصار 

.)12(...أخوك

ويبسط اإلمام احلسني احلقيقة األخرى 
اهلل  أنشدكم  فيقول:  نفسه  االستفهام  بصيغة 
موضع  اشرتى  اهلل  رسول  أّن  تعلمون  هل 
عرشة  فيه  ابتنى  ثم  فابتناه  ومنازله،  مسجده 
أليب،  وسطها  يف  عارشها  له،  تسعة  منازل 
بابه،  املسجد غري  باب شارع إىل  ثم سّد كّل 

فتكّلم يف ذلك من تكّلم، فقال: ما أنا سددت 
أبوابكم وفتح  بسّد  أمرين  اهلل  أبوابكم ولكّن 

.)13(بابه

سؤاله  يف   احلسني اإلمام  استحرض 
التقريري هنا واقعة تارخيية، تتمثل يف بناء مسجد 
 ،عيل اإلمام  ومسكن  ومساكنه   النبي
وهذه القضية اشتهرت بني املسلمني أيضًا، ألّن 
النبي فعل ذلك منذ أول يوم دخل فيه املدينة 
مهاجرًا، فقد ورد أّنه أمر مستقبليه من األنصار 
حيث  وسينزل  مأمورة  فإهنا  ناقته  يرتكوا  أن 
ينزله اهلل تعاىل، فربكت الناقة يف باب أيب أيوب 
األنصاري)14(، فبنى مسجده ومساكنه ومسكن 
وجعل  مكة،  يف  َبعُد  وهو   ،عيل اإلمام 

األبواب إىل املسجد)15(. 

اّنه ال يصدر  وهنا ال بد من اإلشارة إىل 
الفعل  كان  أّيًا  تعاىل  اهلل  من  بأمر  إاّل  فعل  منه 
سريته  يتمثلون  املسلمني  ألّن  كبريًا،  أم  صغريًا 
تكون   منه كلمة  أو  إشارة  وأية  آٍن،  كل  يف 
فام  اجلديدة،  اإلسالمية  احلياة  وجوه  من  وجهًا 
يعني  شأنه،  يف  نحن  الذي  التوجه  وهذا  بالك 
املسلمني، ولفت  تقديم عيل عىل غريه من 
نظر املسلمني إىل هذه القضية التي ال يقبل فيها 

األخذ والرد.

أمٌر من  بابه عىل املسجد،  البيت وفتح  وبناء 
اهلل تعاىل. ومّلا اعرتض بعضهم عىل سّد أبواهبم، 
جاء جواب النبي قاطعًا، بأن اهلل تعاىل أمره 
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مرشعًا)16(،  عيل  باب  ويبقي  أبواهبم  يسّد  أْن 
واملالحظ هنا إّن اإلمام احلسني ذكر بعضًا 
ما  وخاصة  التارخيية،  الواقعة  تفاصيل هذه  من 
فتح  عىل  املسلمني  بعض  باعرتاض  منها  يتعلق 
من  ليؤكد  املسجد.  عىل   اإلمام بيت  باب 
خالِل ذلك كّله، إّن من اعرتض كان مرتابًا بام 
فعله النبي وهذا ال يتناسب مع مقام النبوة، 
يعبأ  مل   النبي فإّن  ذلك،  من  الرغم  وعىل 
باالعرتاض؛ ألنه مأمور هبذا من اهلل تعاىل، وال 
حيق ألّي مسلم إاّل التسليم بام ُيقّره النبي، من 
دون أن يكون للهوى أو احلب أو الكره مكان 
دائرة  السامعني يف  كّله. وهذا ما جيعل  يف ذلك 
 وللحسني ،البيت نفسه، ألهل  التسليم 

بخاصة ألنه الذي ُيمثلهم يف هذا املوقف.

تفاصيل  بسط   احلسني اإلمام  ويتم 
أخرى هلذه القضية فيقول: ... ثم هنى الناس 
يف  جينب  وكان  غريه،  املسجد  يف  يناموا  أْن 
فولد  اهلل،  رسول  منزل  يف  ومنزله  املسجد 

.)17(لرسول اهلل وله فيه أوالد

وهذه منقبة أخرى من املناقب التي ُخصَّ هبا 
النبي واإلمام عيل، تكرمة من اهلل تعاىل 
هلام، ورفعًا لشأهنام بني اخللق يف الدنيا واآلخرة، 
ونحسُب هنا إّن أهل البيت ُمطّهرون طهارة 
الطهارة  هذا  جتسد  التطهري  وآية  هبم،  خاصة 
ما  عىل  تأويلها  وجوه  بعض  يف  إليها،  املشار 
فضاًل  الَقَذْر،  معاين)الرجس(:  من  ألّن  نعتقد، 
والكفر)18(،  واللعنة  القبيح  والفعل  احلرام  عن 

 ،البيت أهل  منها  ُطّهر  كّلها  املعاين  وهذه 
ال  اإلمام  إليها  أشار  التي  حالتهم  فصارت 
تتعارض مع حرمة املسجد، ألّن املسجد وضع 
لعبادة اهلل تعاىل، وهم ُمطّهرون منه )جّل شأنه( 
أْن  لغريهم  حيق  وال  هبم،  خاصًا  احلكم  فصار 
ال  الرشيف:  احلديث  يف  جاء  فقد  له،  يكون 
وعيل  أنا  إاّل  املسجد  يف  جينب  أْن  ألحد  حيّل 
وفاطمة واحلسن واحلسني. ومن كان من أهل 

.)19(بيتي فإّنه مني

مكرمة  إىل   احلسني اإلمام  ويلتفت 
أخرى من مكارم أمري املؤمنني، فيقول متسائاًل 
اهلل،  أنشدكم  يريد  ما  النفوس  يف  ومرّسخًا 
غدير  يوم  نصبه  اهلل  رسول  أن  أتعلمون 
خم، فنادى له بالوالية، وقال: ليّبلغ الشاهد  

.)20(الغائب

يعرض  أْن  هنا   احلسني اإلمام  يشأ  مل 
آثر  وإنام  الغدير،  يوم  يف  الوالية  بيعة  تفاصيل 
أن يذّكر املخاطبني بالقضية العامة التي رّسخها 
اإلمام  )والية  وهي  اليوم.  هذا  يف   النبي
عيل( عىل املسلمني، وترك هلم حرية التدّبر 
فيام تعنيه)الوالية( التي أمر هبا النبي وخّص هبا 

.عليًا

يف  اجلذر)ويل(  معاين  إىل  العودة  لنا  هُتّيء 
اإلمام  أرادها  التي  الوالية  دالالت)21(  املعجم 
تعني:  جمملها  يف  وهي  بإشارته،   احلسني
قادرًا  جيعله  بام  والفعل  القدرة  يملك  الويل  إن 
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الوقت  ويف  وليًا،  اختذه  من  شؤون  تدبري  عىل 
وهو  املوىل،  إيامن  عن  املعنى  هذا  يكشف  نفسه 
التابع واملحب بقدرة الويل الذي اتبعه عىل تدبري 
شؤونه فسّلم له أمره مؤمنًا بصواب منهجه)22(.

لالجتهاد  جمال  يبقى  فال  هذا،  إىل  واستنادًا   
ختّص  املسلمني،ألهّنا  عىل  اإلمام  والية  فهم  يف 
قوله  إليها  أشار  التي  النعمة  وإمتام  الدين  كامل 
دِيَنُكمحْ  لَُكمحْ  َملحُْت  كحْ

َ
أ َوحَْم  الحْ تعاىل 

َورَِضيُت  نِعحَْمِت  َعلَيحُْكمحْ  تحَْممحُْت 
َ
َوأ

فإذا   ،3 املائدة/   ًدِينا اَلَم  اإِلسحْ لَُكُم 
يتبنّي  ومناسبتها،  اآلية  نزول  زمن  استحرضنا 
لنا جدوى ما قلناه، فقد ورد أن النبي دعا 
الناس إىل غدير خم بعد عودته من احلج، ونادى 
عليًا وأخذ بيده ورفعها حتى نظر الناس إىل 
بياض ابطيهام ثم مل يفرتقا حتى نزلت اآلية، فقال 
رسول اهلل اهلل أكرب عىل إكامل الدين ومتام 

.النعمة ورضا الرب رسالتي والوالية لعيل

ويميض اإلمام احلسني يف متابعة وصيته 
أهل  بحق  التمسك  أجل  من  للمسلمني، 
أّن  أتعلمون  اهلل،  أنشدكم  فيقول   البيت
مني  أنت  تبوك:  غزوة  يف  له  قال  اهلل  رسول 
كل  ويل  وأنت  موسى،  من  هارون  بمنزلة 

مؤمن بعدي، قالوا: اللهم نعم)23(.

هذا  إىل  بإشارته   احلسني اإلمام  يريد 
احلديث، أْن حُييي يف النفوس ما َقرَّ فيها من قبل 
بشأن منزلة اإلمام عيل من النبي، تلك 

املنزلة التي جُيّليها هذا احلديث، فلم يكن هارون 
ومعينه  وزيره  كان  وإنام  فقط،   ملوسى أخًا 
بعد  العيش  هلارون  قّدر  ولو  أهله،  يف  وخليفته 
موسى لكان خليفته بعد موته)24(. ويف هذا بيان 
إىل  اإلشارة  من   احلسني اإلمام  يريده  ملا 

حّقهم واحلديث به وَعنه.

بقي أْن نشري إىل أن اإلمام احلسني مجع حديثني 
يف إشارته هذه، إذ إّن قول النبي وأنت ويل 
كل مؤمن بعدي)25(، جاء مستقاًل عن حديث 
هارون من موسى يف أغلب املصادر التي ذكرته، 
لشدة  الواحد  كاحلديث  أوردمها   ولكنّه

ارتباطهام ببعضهام. 

 املسلمني عىل  للنبي  ما  له   فعيل
)الوالية(،  له  ما  مقدمة  ويف  ـــ  النبوة  عدا  ــــ 
تعاىل:  قال  أنفسهم.  من  باملسلمني  أوىل  فهو 
  نُفِسِهمحْ

َ
حُْمؤحِْمننَِي ِمنحْ أ َل بِال وحْ

َ
الَِّبُّ أ

املسلمني  عىل  الوالية  له  وعيل  األحزاب/6، 
الذي  اجلزء  وهبذا  السابق  الغدير  بحديث 
يف  احلديثان  يتوحد  هذا،  إىل  واستنادًا  ذكرناه. 

اإلشارة إىل والية اإلمام عىل املسلمني. 

وتذكري اإلمام احلسني ملن حرض مقامه 
هبذا  الوالية،  هبذه  بالتمسك  يلزمهم  )منى(  يف 
احلق الذي خيش عليه أن يدرس بمرور السنني، 
أن  تتصور  أن  شئَت  إن  ــ  ولك  ــ  يل  ويمكن 
بعد-  -فيام  لنهضته  يمّهد   احلسني اإلمام 
بتبصري املسلمني بالواجب الذي حيّتم عليهم أْن 
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بيت  أهل  من  تعاىل  اهلل  هلم  قّيض  لو  به  يقوموا 
نبّيه من يسعى إىل ذلك.

احلارضين  أمام   احلسني اإلمام  ويضع   
اهلل  أنشدكم  بقوله:  أيضًا  املباهلة  حادثة 
أتعلمون أن رسول اهلل حني دعا النصارى 
به   إاّل   يأِت  مل  املباهلة  إىل  نجران  أهل  من 

وبصاحبته وابنيه ، قالوا: اللهم نعم)26(.

نجران  نصارى  عىل  يرد  أن   النبي أراد 
كانوا  أهنم  عىل  وبدّل  النبّوة  يف  حقه  ليثبت 
دعواهم،  يف  هلم  حجة  ال  إذ  له،  معاندين 
املباهلة  إىل  دعاهم  عليهم،  دامغة   وحجته

عىل وفق ما جاء يف قوله تعاىل:

َك فِيهِ ِمن َبعحِْد َما َجاءَك  َفَمنحْ َحآجَّ
ِمَن الحْعِلحِْم َفُقلحْ َتَعالَوحْاحْ... آل عمران 61، 
ومن هذا األمر اإلهلي نفهم كيف عرّب اهلل تعاىل 
للمباهلة،  خروجهم  يف   البيت أهل  عن 
فاحلسن واحلسني مها ابنا رسول اهلل يف 
ظاهر لفظ اآلية، وفاطمة هي التي عرّبت 
عنه  املعرّب  هو   وعيل بنسائه،  اآلية  عنها 
يدعو  وإنام  نفسه  يدعو  ال  الداعي  ألن  بنفسه، 
إعظامًا   نبّيه نفس  تعاىل  اهلل  ))وجعله  غريه 
ألن  تعاىل،  اهلل  خلق  سائر  عىل  له  ورفعة  ملحّله 
نفس رسول أرشف األنفس وأعظمها قدرًا عند 

اهلل تعاىل(()27(.

 أخرجهم الذين   البيت أهل  إّن 
وفق  عىل  تعاىل  اهلل  إىل  األقرب  هم  للمباهلة 

كان  ولو  والواقعة،  الكريمة،  اآلية  يف  جاء  ما 
غريهم أقرب إىل اهلل وأصلح لدينه وللمسلمني، 
وقد  أما  غريهم.  من  أوىل  هبم  التوسل  لكان 
حقًا  صار  املباهلة  يف  العامد  هم   هؤالء كان 
ألن  بحقهم.  والتمّسك  نرصهتم  املسلمني  عىل 
يكون  بحقهم  والتمسك  هلل،  تكون  النرصة 

كًا بدين اهلل تعاىل. متسُّ

اإلمام  خطبة  يف  )خيرب(  وقعة  وحترض 
شواهد  من  شاهدًا  بوصفها   احلسني
إذ   ،املؤمنني أمري  هبا  ُخّص  التي  الكرامات 
دفع  أّنه  أتعلمون  اهلل:  أنشدكم   يقول
إليه اللواء يوم خيرب ثم قال: ألدفعه إىل رجل 
كّرار  ورسوله،  اهلل  وحيب  ورسوله  اهلل  حُيبه 
اللهم  غري فرار يفتحها اهلل عىل يديه، قالوا: 

نعم)28(.

خيرب  لواقعة   اإلمام استحضار  إّن 
حضورًا  املتلقني  اذهان  يف  حيقق  اإلجياز،  هبذا 
سامعًا،  أو  مشاهدة  يعرفوها  التي  للتفاصيل 
دون  من  أوجزه  ما  عىل  الرتكيز  إىل  ويدفعهم 

إمهال ملا عداه.

 ،اإلمام أورده  ما  يف  النظر  ومن 
نستخلص تركيزه عىل ثالثة أجزاء من الواقعة: 

.األول: حمبة اإلمام  

  الثاين: شجاعته.

  الثالث: يكون الفتح عىل يديه.
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 ، النبي  حديث  من  األول  اجلزء  يمثل 
حيّبان   ورسوله اهلل  بأن  رّبانية  شهادة 
توجب  الشهادة  وهذه  حيبهام،  وهو   ،عليًا
عىل املسلم حمبة عيل، ألن إسالمه حيّتم عليه 
العبد بمحبة  ذلك، بل من متام اإليامن أن يفوز 
يتحقق  ال  كّله  وهذا   ،رسوله وبمحبة  ربه 
هذا  إىل  واستنادًا   .املؤمنني أمري  بمحبة  إاّل 
والدفاع   البيت أهل  حق  عن  الدفاع  صار 
فإذا  ومسلمة،  مسلم  كل  عىل  واجب  عنهم 
أصيب املسلم بمكروه جزاء دفاعه عنهم، وقع 
أجره عىل اهلل تعاىل، وهنا يظهر أمامنا قول آخر 
من مات عىل حّب آل حممد مات   للنبي
تتحرك  ميدانًا  للمحبة  ُيعطي  فهو   ،)29(شهيدًا
اإلنسان،  حيملها  فقط  مشاعر  تبقى  وال  فيه، 
وعىل الرغم من أمهية هذا الوجه )محل املشاعر(، 
فإّن جتسيدها يف املواطن التي حُيتاج إليها فيها هو 

األصل الذي ُيعّول عليه)30(. 

النبي إىل  فيه  الذي أشار  الثاين  أما اجلزء 
غري  كرار  قوله  فيمّثله   ،اإلمام شجاعة 
هو  التوصيف،  هذا  إليه  يؤدي  والذي   .فرار
كّلها  املواطن  يف   اإلمام شجاعة  استذكار 
قبله  نكص  من  نكوص  واستذكار  جهة،  من 
أّن  فمعلوم  أخرى،  جهة  من  املعركة  هذه  يف 
النبي أعطى الراية من قبل لبعض املسلمني، 
فعادوا جيّبن بعضهم بعضًا من دون أن يقفوا عىل 
أقدام ثابتة يف مواجهة اليهود)31(، وما إعالنه بأنه 
سيعطي الراية لرجل من املسلمني هبذه الصفات 
إاّل ليجعل اجلميع يتمنى أن حيظى هبذا الرشف، 

املكانة  مقارعة اخلصوم، ولكن  يقَو عىل  مل  وإن 
التي جعلها النبي ملن سيندبه أنست اجلميع 

ما ُيراد منهم ولو إىل حني. 

وكان   عيل النبياإلمام  دعا  لقد 
الرمد،  منهام  وغار  عينيه  عىل  فمسح  أرمد، 
هذا  يشهدون  مجيعًا  واملسلمون  الراية،  وأخذ 

كّله، وتوجه إىل امليدان.

إن ما قاله النبي وما فعله عيل، يظهر 
تقديمه وتعظيمه بالصفات التي وصفها به، عىل 
باقي  وعىل  قبله،  الراية  أعطي  ممن  تقدمه،  من 

املسلمني ممن مل ُيعطوا الراية.

ولعّل هذا الذي نذكره هو الذي أراده اإلمام 
عىل  خطبته  حرض  من  إشهاد  يف   احلسني
تفاصيل هذه احلادثة، ألهنا ليست واقعة حربية 
تارخيية، وإنام واقعة تتصل بالعقيدة اإلسالمية، 
يريده  ربانيًا  منهجًا  يمثل   الرسول يفعله  فام 
هذا  وفق  عىل   عيل وتعظيم  للمسلمني، 
أن   النبي أراد  رباين،  منهج  هو  التصور، 
هذه  استثامر  خالل  من  عليه  املسلمني  يطلع 
.احلادثة، وهذا عينه ما أراده اإلمام احلسني

أما اجلزء الثالث، فتمثل يف أّن الفتح كان عىل 
بدعوة  ذلك  حتقق  وقد   ،عيل اإلمام  يدي 
الراية  يعطيه  وهو  بقوله  له  دعا  إذ   ،النبي
اللهم أذهب عنه الرمد واحلر والربد وانرصه 
عىل عدوه، فإّنه عبدك حُيبك وحيّب رسولك، 

.)32(ثم دفع إليه الراية



80

خطبة الإمام احل�سني عليه ال�سالم يف مِنى

قيمة  لنا  يتبنّي  التاريخ  كتب  يف  النظر  ومن 
باب  الذي حققه يف خيرب، فقد كان قلع  النرص 
اليهودي،  مرحب  وقتل  )القموص(،  حصن 
حيث  األخرى،  اخلمسة  احلصون  بفتح  إيذانًا 
فكان  مقاتل)33(.  ألف  عرشون  فيها  يتحصن 
النرص بحق فتحًا كبريًا، أراده اهلل تعاىل ورسوله 
 اإلمام أكد  وقد   عيل بيد  يكون  أن 
هذه الداللة من خالل اإلشارة إىل املدد اإلهلي 
واهلل  الذي تقّوى به عىل حتقيق الفتح، إذ قال 
بقوة  بل  جسامنية،  بقوة  خيرب  باب  قلعُت  ما 

.)34(إهلية

اإلمام  عناية  موطن  الرباين  التسديد  وهذا 
النبي يف  احلسني يف إشارته إىل حديث 

هذا اليوم، أعني يوم خيرب.

أخرى  واقعة   احلسني اإلمام  ويستدعي 
فيقول   ،املؤمنني أمري  أبيه  وقائع  من 
أتعلمون أّن رسول اهلل قىض بينه وبني جعفر 
وزيد، فقال: يا عيل أنت منّي وأنا منك وأنت 

.)35(ويل كل مؤمن بعدي

احلادثة  تفاصيل  يذكر  أن   اإلمام يشأ  مل 
قاله  ما  هو  عليه  التأكيد  يريد  ما  ألّن  لشهرهتا، 
التفاصيل  معرفة  أن  بيد   ،لإلمام  النبي
تعطينا تأوياًل مقنعًا ملا نريده، ونوجز القصة فيام 

يأيت: 

بنت  سلمى  أمها  مع  محزة  بنت  عامرة  كانت 
محزة  ويص  وكان  حارثة،  بن  زيد  وأراد  حارثة 

اإلمام  من  يأخذها  أن  املهاجرين  أخوة  وأخاه 
وقال: أنا أحق هبا ابنة أخي، فقال جعفر بن أيب 
طالب: اخلالة والدة وأنا أحق هبا ملكان خالتها 
 اإلمام فقال  عميس،  بنت  أسامء  عندي 

أنا أخرجتها من بني أظهر املرشكني وليس 

فقال   ،هبا أحق  وأنا  دوين،  نسب  إليها  لكم 

زيد  يا  أنت  أما  بينكم.  أحكم   :الرسول

هبا  أوىل  جعفر  يا  وأنت  ورسوله،  اهلل  فموىل 

حتتك خالتها، و أما أنت يا عيل فأنت منّي وأنا 

.)36(منك وأنت ويل كل مؤمن بعدي

ُيغرينا  هذا    النبي  قول  يف  التأّمل  إّن 
 يتوحد مع النبي بالقول: إّن اإلمام عيل
يف أمر غري النسب قطعًا، ولو كان املقصود هو 
النسب فقط الحتّج أبناء عمومة النبي  بأّن 

هلم ما لعيل بالنسب.

التوحُد  يكون  أن  فالراجح  هنا،  ومن 
وجدانيًا ملا بني االثنني )عليهام الصالة والسالم( 
كنف  يف   اإلمام نشأ  إذ  املودة،  أوارص  من 
وقد   ... النشأة  تلك  مصورًا  قال   النبي
علمتم موضعي من رسول اهلل بالقرابة القريبة 
وأنا  حجره  يف  وضعني  اخلصيصة،  واملنزلة 
فراشه  إىل  ويكنفني  صدره  إىل  يضّمني  ولد، 
ويمّسني جسده ويشّمني عرفه، وكان يمضغ 
قول  يف  كذبة  يل  وجد  وما  وُيلقمنيه،  اليشء 

.)37(وال خلطة يف فعل
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 هذا ُيفرّس قول النبي إن قول اإلمام
أنت مني، فكيف نوّجه وأنا منك ؟.

حياة  يف  باإلمامة   اإلمام هدف  إن 
النبي وبعده جتعل اخلط النبوي حمفوظًا هبا، 
حياته،  يف   النبي سرية  يعرف  أن  أراد  فمن 
فعليه أن يتمثلها يف سرية اإلمام، إذ ُحفظت 
هبا يف  املأمور  الرسول  وطاعة  به  النبوية  السرية 
اللَّ  حْ  ِطيُعوا

َ
أ تعاىل:  قوله  يف  الكريم  القرآن 

  رِ ِمنُكمحْ محْ
َ
ِل األ وحْ

ُ
حْ الرَُّسوَل َوأ ِطيُعوا

َ
َوأ

 ،النساء/ 59، طاعة مستمرة يف زمان النبي
أهل  وهم  األمر،  أويل  يف  مستمرة  رحيله  وبعد 
النبي  سرية  هي  سريهتم  كانت  وملا   ،البيت
هم  كانوا  كام  منهم   النبي فيكون   ،
أرادها  التي  الداللة  نفهم  هنا  ومن   ،منه
اإلمام احلسني من احلديث الذي بسطه يف 
خطبته، ألّن ما ألبيه - عىل فضله الكبري - 
الذين  املسلمني  عىل  واليته  حيث  من  له  يكون 
يسمعون هذا الكالم وسينقلونه إىل بلداهنم عىل 

وفق وصيته هلم يف بداية اخلطبة.

ذكره  الذي  الرشيف  احلديث  من  ويبقى 

مؤمن  كل  ويل  أنت   احلسني اإلمام 

.بعدي

مواطن  يف  تكرر  احلديث  من  اجلزء  هذا  إن 
بالسياق  مرتبطًا  جاء  كّلها  املواطن  ويف  أخرى، 
جعلها  التي  الوالية  تكون  وهنا  فيه،  يرد  الذي 
بعده،  املؤمنني  عىل    لإلمام  حقًا   النبي

من  اإلمام  دام   فام  احلديث،  من  سبق  مما  نابعة 
له   للنبي ما  فسيكون  منه،  والنبي  النبي 
من  باملؤمنني  أوىل   والنبي النبوة،  باستثناء 

َل  وحْ
َ
أ الَِّبُّ  تعاىل:  قوله  بموجب  أنفسهم 

األحزاب/6،    نُفِسِهمحْ
َ
أ ِمنحْ  حُْمؤحِْمننَِي  بِال

فتكون هذه الوالية لعيل، واستنادًا إىل هذا 
  صار واجبًا عىل من يسمع اإلمام احلسني 
 عيل لإلمام  مواليًا  يكون  أن  هذه  ووصيته 
بحكم هذه الوالية التي أكدها النبي يف قوله 

.هذا، ومن ثم يكون مواليًا لإلمام احلسني

ويذّكر اإلمام احلسني من حرض يف منى 
من   عيل اإلمام  أخذه  ما  بمقدار  ــ  أيضًا  ــ 
كانت  أّنه  أتعلمون  فقال:  اهلل،  رسول  علم 
ليلة  وكل  خلوة،  يوم  كل  اهلل  رسول  من  له 

.)38(دخلة، إذا سأله أعطاه وإذا سكن أبداه

اإلمام  إليها  أشار  التي  الصفة  هذه  إّن 
ذو  وهو    لإلمام  متّيزًا  متثل   ،احلسني

شقني: 

الشق األول: 

 ، اإلمام  هبا  حيظى  التي  اخلصوصية 
واملنزلة التي ال يشاركه فيها أحٌد من اخللق من 
حيث القرب الروحي، إذ إن االنسجام التام بني 
القرب،   هبذا  النبوة واإلمامة جعل اإلمام 
وألن املرتبتني من اهلل تعاىل، فهو جّل شأنه الذي 

أمر هبذا كّله.
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أما الشق الثاين: 

إليه  حيتاج  ما  إن  فهو   ،اإلمام متيز  من 
جيدها  وروحية،  مادية  حاجات  من  حياته  يف 
عند النبي الذي يزوده هبا يف تلك اخللوات 
جُييبه عاّم يسأل، وإن  إذ  التي خيّصه هبا،  اليومية 
لتعليمه،   النبي بادر   أسئلته انتهت 
وقد  عنده،  جمموعة   النبي علوم  فصارت 
 ،اهلل رسول  أصحاب  كّله  ذلك  علم 
ذلك  يضع  ال   النبي ان  أيضًا  ويعلمون 
بغريعيل)39(، ويصف اإلمام عيل هذه 
دخلت  إذا  وكنت  بقوله:  له  النبوي  التمييز 
نساءه،  وأقام  يب  خال  منازله  بعض  يف  عليه 
فلم يبق غريه وغريي، وإذا أتاين هو للخلوة 
فاطمة وال أحد  يقم عنا  مل  بيتي  وأقام من يف 

.)40(أبناي

فاطمة  به  ختتص   عيل به  خيتص  ما  إّن 
واحلسنان فقط، ألهّنم مطّهرون مصطَفون. 
ومن هنا صار لزامًا عىل السامعني أن يتشبثوا بام 
يدعو إليه اإلمام احلسني، ألنه وريث علم 
النبي الباقي، بعد رحيل أبيه وأمه وأخيه، ومل 
تبق بعد ملن يريد أن يتفلت من واجب التمثل ملا 
يريده حجة، بعد أن ساق هذه األدلة التي تشهد 
له بذلك كّله، وتنري الدرب أمام من يريد أْن يسري 
عىل هديه بعد أن عّم الظالم طرق املسلمني، ومل 
يبق أمامهم إاّل احلسني بوصفه اإلمام الذي 

يمثل املنهج النبوي يف سريته.

ومتاّمً  احلارضين  خماطبًا   احلسني ويقول 
أّن رسول اهلل فضله  أتعلمون  كالمه السابق 
عىل جعفر ومحزة حني قال لفاطمة: زوجتك 
خري أهل بيتي، أقدمهم سلاًم وأعظمهم حلاًم 

وأكثرهم علاًم قالوا اللهم: نعم)41(.

اإلشارة  هذه  من   احلسني اإلمام  يريد 
غريهم  دون  املطلب،  عبد  بني  عىل  الرتكيز 
عليهم   عيل فضل  من  بعضًا  ليكشف 
محزة  واختار  غريها  دون  الزاوية  هذه  من 
ذا  طالب  أيب  بن  جعفر  واختار  الشهداء  سيد 
اجلناحني، للشأن الكبري الذي كان هلام يف مسرية 
له فضل   عليًا أن  ليؤكد  بعد،  فيام  اإلسالم 
مل تكن  النبي عّد صفات عنده  عليهام، ألن 
كان  ما  بقدر  عندمها  تكن  مل  أو  أصاًل  عندمها 
يشاركه  ال  اإلسالم  يف  فالسبق   ،عيل عند 
به أحد، إذ صحب النبي يف جماورته يف غار 
البعثة، يقول يصف تلك احلقبة  حراء قبل 
ولقد كان جياور يف كل سنة بغار حراء فأراه 
يومئٍذ  واحد  بيت  جيمع  ومل  غريي،  يراه  وال 
وأنا  وخدجية   اهلل رسول  غري  االسالم  يف 
ثالثهام، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح 
نزل  حني  الشيطان  رنة  سمعت  ولقد  النبوة، 
الرنة؟  هذه  ما  اهلل  رسول  يا  فقلت  الوحي 
انك  عبادته  من  آيس  الشيطان  هذا  فقال: 
تسمع ما أسمع وترى ما أرى إاّل انك لست 

.)42(بنبي



83

اأ. د. حاكم حبيب الَكريطي

بيد اّن ثمة أمرًا حيّتم علينا أن نشري إليه وهو 
اّنه اختار عيل زوجًا لفاطمة، وهو هبذه الصفات 
العظيمة  املكانة  جيّسد   النبي ذكرها  التي 
السالم. وهذا  ـ عليها  فاطمة  التي اختصت هبا 
االختيار إهلي ألن النبي ما ينطق عن اهلوى.

ُغسل  اإلمام احلسني من حادثة  ويأخذ 
أركان  من  ركنًا  وفاته  بعد  وجتهيزه   النبي
دعوته ملن يسمعه فيقول: أتعلمون أن رسول 
اهلل أمره بُغسله وأخربه أن جربئيل ُيعينه عليه، 

.)43(قالوا اللهم نعم

جتّسد  هذه   احلسني اإلمام  إشارة  إن 
من   عيل تبوأها  التي  العظيمة  املكانة 
بوصيته،  خّصه  إذ  وبعدها،  حياته  يف   النبي
فارق  وحني  الوصية.  هذه  مجلة  من  وجتهيزه 
الُغسل  يف  شأنه   عيل توىل  الدنيا   النبي
ولقد  الساعة  هذه  واصفًا  يقول  والتجهيز، 
قبض رسول اهلل وإّن رأسه لعىل صدري، 
عىل  فمررهتا  كفي  يف  نفسه  سالت  ولقد 
واملالئكة   ُغسله وليت  ولقد  وجهي، 
هيبط  مأل  واألفنية،  الدار  فضّجت  أعواين، 
منهم  هيمنة  سمعي  فارقت  وما  يعرج  ومأل 
 ،)44(رضحيه يف  واريناه  حتى  عليه  يصلون 
مع  تتوحد  السابقة   احلسني اإلمام  وإشارة 
 إذ إّن ذكره جلربيل ،قول أمري املؤمنني
من  منزلة  أقرهبم  فذكر  للمالئكة،  ذكرًا  يعني 

النبي ليتداعى ذكر اآلخرين تلقائيًا.

ُغسل  يف   لإلمام املالئكة  ومعونة 
النبي ذكرها هو يف مناسبة أخرى فقال 
من  املاء  يناولني  وأسامة  الفضل  فكان   ...
عيل:  قال  العني،  معصوبا  ومها  السرت،  وراء 
فام تناولُت عضوًا إاّل كأّنام يقلبه معي ثالثون 

.)45(رجاًل حتى فرغُت من ُغسله

من  املالئكة  لضجيج   اإلمام سامع  أما 
يغيب عن سمعه أي صوت خفي من  أن  دون 
 ،أصواهتم، فيجسد املقام الرباين الذي بلغه
من   ،احلسني اإلمام  أرداه  ما  عينه  وهذا 
تفاصيلها  تروي  التي  باحلادثة  التذكري  خالل 
ويروهيا  زمانه،  إىل  حّيًا  الصحابة  من  بقي  من 
إجابة  كانت  هنا  ومن  الصحابة.  عن  التابعون 
 من حرض منهم عن استفهام اإلمام احلسني

))اللهم نعم((.

التذكريية  خطبته   احلسني اإلمام  وخيتم 
قوله  وهو  األخري،  التقريري  بسؤاله  )منى(  يف 
.. أتعلمون أّن رسول اهلل قال يف آخر خطبة 
اهلل  كتاب  الثقلني  فيكم  تركت  إين  خطبها 

.)46(كوا هبام لن ّتضّلوا وأهل بيتي، فتمسَّ

هبذه  خلطبته   احلسني اإلمام  ختم  إن 
فيام  نتاوهلا  أن  يمكن  معاٍن  ُيفصح عن  اإلشارة 

يأيت:

إن ذكره الرصيح بأّن حديث الثقلني ورد يف 
اخلطبة األخرية للنبي يومئ إىل أنه جعل 
التمسك  املسلمني  عىل  جيب  وصية  هذا  قوله 
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هبا، فليس فيها موضع الجتهاد، بعد أن اقرتب 
 ...(( احلديد  أيب  ابن  يقول  الدنيا،  عن  رحيله 
جعل  ربه،  جوار  إىل  االنتقال  شارَف  ملا  فكأنه 
منزل  إىل  منزل  من  ينتقل  الذي  كاملسافر  نفسه 
وجعل الكتاب والعرتة كمتاعه وحشمه، ألهنام 

أخص األشياء به(()47(.

أيب  ابن  إليها  يشري  التي  اخلصوصية  وهذه 
احلديد، مرّدها إىل اهلل تعاىل الذي مل يشأ أن جيعل 
املسلمني يتأّولون الثقل األكرب، كل عىل وفق ما 
يراه، وإنام أمرهم بالتمسك بالثقل األصغر بعد 
القرآن عندهم،  ما يف  معرفة  األكرب. ألّن  الثقل 

واالثنان يتعانقان لينريا للمسلمني دروهبم.

وظني إن ما كان يراه اإلمام احلسني يف 
عرصه من سيطرة دياجري الظالم عىل املسلمني، 
لبعدهم عن الثقلني، نبههم هذا اجلزء من خطبته 
إىل وجوب التمسك به، ألنه جيسد الثقل الثاين 

بعد القرآن الكريم.

يف   احلسني اإلمام  إن  نقول:  اخلتام  ويف 
يعيد  أن  أراد  منى  يف  احلجاج  مجوع  يف  خطبته 
وجوب  من  عنها  نّد  ما  املسلمني  أذهان  إىل 
نرصة أهل البيت والسري عىل هداهم، من 
التي   عيل اإلمام  بفضائل  التذكري  خالل 
تشكل املنهج الرباين الذي جعله اهلل تعاىل سبياًل 
للمسلمني من أجل الوصول إىل رضوانه. ومن 
الدين  لقواعد  ذكر  هو  الفضائل  ذكر  كان  هنا 
رسول  جّسدها  التي  للمعاين  وذكر  القويم، 
اهلل ومن ثم ذكر لفضائله هو ــ أي احلسني ــ 

بوصفه الوريث احلي من أهل البيت الذين 
كله  وهبذا  املسلمني،  عىل  طاعتهم  اهلل  أوجب 
إليه  إليه ومن يصل  أزال عن عيون من يستمع 
كالمه الغاممة التي أربكت نظر بعضهم فلم يعد 
قادرًا عىل التمييز بني احلق والباطل، أو مل يشأ أن 
يكون كذلك خلوف من سلطان أو لطمع يف دنيا 
أو لقصور معرفة. فجاءت هذه اخلطبة لتوضح 
احلق ملن قرصت معرفته، فال تبقى له حجة هبا 

أمام نفسه أو أمام أصحاب احلق.
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الصدوق ت 318هـ، حتقيق . 2 الشيخ  االعتقادات، 
عصام عبد السيد، منشورات دار املفيد، قم، إيران.

إعالم الورى بأعالم اهلدى، الطربيس )الفضل بن . 3
  احلسن ت 548هـ(، حتقيق مؤسسة آل البيت

إلحياء الرتاث، قم، ط1، 1417هـ.

قسم . 4 حتقيق  الصدوق،  الشيخ  الصدوق،  أمايل 
ط1،  البعثة،  مؤسسة  اإلسالمية  الدراسات 

1417هـ، قم، إيران.

د. . 5 تأويلية،  قراءة   / البالغة  هنج  يف  البيت  أهل 
كربالء  مركز  منشورات  الكريطي،  حبيب  حاكم 
للعتبة  العامة  األمانة  والبحوث/  للدراسات 

المصادر والمراجع
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احلسينية املقدسة، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 
بريوت، 1436هـ ــ 2015م.

املجليس                   . 6 باقر  حممد  الشيخ  األنوار،  بحار 
)ت 1111هـ(، مؤسسة الوفاء، ط2، 1403هـ ــ 

1983م، بريوت، لبنان.

ابن كثري ت 774هـ، حتقيق عيل . 7 والنهاية،  البداية 
شريي، دار إحياء الرتاث العريب، ط1، 1408هـ، 

بريوت، لبنان.

هبجة املحافل وبغية األماثل يف تلخيص املعجزات . 8
ت  احلريض  بكر  أيب  بن  حييى  والشامئل،  والسري 

893هـ، دار صادر، بريوت.

واألعالم، . 9 املشاهري  ووفيات  اإلسالم  تاريخ 
بن أمحد  اهلل حممد  أبو عبد  الدين  الذهبي )شمس 

ت 748هـ(، املكتبة التوفيقية.

يعقوب . 10 أيب  بن  )أمحد  اليعقويب  اليعقويب،  تاريخ 
ت 284هـ(، دار صادر، بريوت، لبنان.

الطويس . 11 الشيخ  القرآن،  تفسري  يف  التبيان 
)ت460هـ(، حتقيق أمحد حبيب العاميل، مكتب 

اإلعالم اإلسالمي، ط1، 1409هـ.

)فخر 21.  الرازي  الغيب،  مفاتيح  ــ  الرازي  تفسري   
دار  606هـ(،  ت  التميمي  عمر  بن  حممد  الدين 
2000م،  ــ  1421هـ  بريوت،  العلمية،  الكتب 

ط1.

تفسري القمي، القمي )عيل بن ابراهيم 329هـ(، . 13
دار  مؤسسة  اجلزائري،  طيب  السيد  تصحيح 

الكتاب، ط3، قم، 1404هـ.

ت . 14 يوسف  احلجاج  )أبو  املّزي  الكامل،  هتذيب 
742هـ(، حتقيق د. بشار عواد معروف، مؤسسة 

الرسالة، ط4، 1406هـ.

)شمس . 15 البطريق  ابن  املبني،  الوحي  خصائص 
الدين حييى بن احلسن ت 600هـ(، حتقيق الشيخ 
مالك املحمودي، دار القرآن الكريم، قم، ط1، 

1417هـ.

436هـ، . 16 ت  املرتىض  الرشيف  املرتىض،  رسائل 
حتقيق السيد مهدي رجائي، دار القرآن الكريم، 

مطبعة سيد الشهداء، قم، 1405هـ.

726هـ، . 17 ت  احليل  العالمة  السعدية،  الرسالة 
منشورات  بقال،  عيل  حممد  احلسني  عبد  حتقيق 
النجفي، ط1، 1410هـ،  املرعيش  آية اهلل  مكتبة 

قم، إيران.

رشح األخبار يف فضائل األئمة األطهار، القايض . 18
ت  املغريب  التميمي  حممد  بن  )النعامن  املغريب 
اجلاليل،  احلسيني  حممد  السيد  حتقيق  363هـ( 
قم،  املدرسني،  النرش اإلسالمي، مجاعة  مؤسسة 

إيران.

ت656هـ، . 19 احلديد  أيب  ابن  البالغة،  هنج  رشح 
منشورات  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  حتقيق 
مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي، دار إحياء 

الكتب العربية.

البالغة وعلوم حقائق االعجاز، . 20 الطراز ألرسار 
745هـ(،  ت  العلوي  محزة  بن  )حييى  العلوي 

املكتبة العرصية، بريوت، 1423هـ.

العمدة )عمدة عيون صحاح األخبار يف مناقب . 21
مجاعة  حتقيق  البطريق،  ابن  األبرار(،  إمام 

املدرسني، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، إيران.

الفصول املهمة يف أصول األئمة، احلر العاميل ت . 22
1104هـ، حتقيق حممد بن حممد حسني القائيني، 
مؤسسة املعارف اإلسالمية، ط1، قم، 1418هـ.

عيل . 23 حتقيق  329هـ،  ت  الكليني  الشيخ  الكايف، 
مطبعة  اإلسالمية،  الكتب  دار  غفاري،  أكرب 

حيدري، ط3، 1388هـ.
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اهلاليل . 24 قيس  بن  سليم  قيس،  بن  سليم  كتاب 
األنصاري  باقر  حممد  الشيخ  حتقيق  ق1،  ت 

الزنجاين، د.ت.

بن . 25 حممود  القاسم  )أبو  الزخمرشي  الكشاف، 
عمر الزخمرشي ت 538هـ(، حتقيق عبد الرزاق 
مهدي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان.

العالمة . 26 املؤمنني،  أمري  فضائل  يف  اليقني  كشف 
احليل، حتقيق حسني الدركاهي، ط1، 1411هـ.

دار . 27 711هـ(،  )ت  منظور  العرب،ابن  لسان 
صادر، بريوت، لبنان.

جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربيس )أبو عيل . 28
من  جلنة  حتقيق  460هـ(،  ت  احلسن  بن  الفضل 
ط1،  للمطبوعات،  األعلم  مؤسسة  العلامء، 

1415هـ، بريوت، لبنان.

بن . 29 حممد  املؤمنني،  أمري  إمامة  يف  املسرتشد 
أمحد  الشيخ  حتقيق  310هـ،  ت  الطربي  جرير 
مؤسسة  الفاريس،  سلامن  مطبعة  املحمودي، 

الثقافة اإلسالمية، ط1.

381هـ، . 30 ت  الصدوق  الشيخ  األخبار،  معاين 
انتشارات  النارش  الغفاري،  أكرب  عيل  حتقيق 

إسالمي، 1361هـ.

سليامن . 31 بن  حممد   ،املؤمنني أمري  مناقب 
الكويف ت بعد سنة 300هـ، حتقيق الشيخ حممد 
اإلسالمية،  الثقافة  إحياء  جممع  املحمودي،  باقر 

ط1، 1412هـ.

حممد . 32 السيد  العالمة  القرآن،  تفسري  يف  امليزان 
النرش  مؤسسة  1402هـ،  ت  الطباطائي  حسني 

اإلسالمي، مجاعة املدرسني، قم، إيران.

مجع . 33 طالب،  أيب  بن  عيل  اإلمام  البالغة،  هنج 
الرشيف الريض، حتقيق حممد عبده، دار املعرفة، 

بريوت، لبنان. 
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The Stationss of Imam Al-Hussein's journey to Karbala 
In historical Sources

A Pattern

History of the Prophets and Kings known as History of al-
Tabari 

Prof. Dr. Wijdan Fareeq Enad
Center of the Arabic Scientific Heritage Revival
University of Baghdad

Abstract
The old pilgrimage road was among the important roads of connecting Iraq with Hijjaz. In the pre - 

Islamic period, it was known as al-Hirra (Mecca) road. It was used for trade between Mecca and Iraq.

After the Kufa was established, this road was kept to connect Iraq with the Holy city of Mecca and 
was known as Kufa - Mecca - the Madina Road. It was continously used after opening Iraq and the 
spread of Islam in the East. It was flourished since the The Rashidun Caliphate.

During the Umayyads Period, both the pilligrims and travellers kept using the road. It was the same 
way Imam al-Hussein used to travel from Mecca toward Iraq. What Imam al-Hussein added to this road 
is sacrecy since it was associated with one of the important events in the History of Islam which was the 
Battle of al-Taf in which Imam al-Hussein, the master or Martyers was killed. 

....................................................................................................................................
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املستخلص

املهمة  الطرق  من  القديم  الربي  احلج  طريق 
التي ربطت العراق باحلجاز ، وهو الطريق الذي 
كان قبل اإلسالم واملعروف باسم طريق احلرية 
مكة  بني  التجارة  كانت  خالله  ومن  مكة،   –

املكرمة والعراق .

وبعد أن نشأت مدينة الكوفة استمر الطريق 
باسم  وعرف  املقدسة،  بالديار  العراق  يربط 
املنورة،  واملدينة  املكرمة  مكة   – الكوفة  طريق 
واستخدم بعد فتح العراق وانتشار اإلسالم يف 
اخلالفة  عرص  منذ  االزدهار  يف  وأخذ  املرشق، 

الراشدة .

يسلكه  الطريق  استمر  األموي  العرص  ويف 
الذي  الطريق  ذات  وهو  واملسافرون،  احلجاج 
مكة  غادر  عندما   احلسني اإلمام  فيه  سار 
 املكرمة قاصدا العراق، والذي أضافه اإلمام
إىل الطريق هو القدسية، واقرتانه بحدث مهم يف 
التاريخ اإلسالمي هو موقعة الطف، واستشهاد 

.سيد الشهداء اإلمام احلسني

.....................................................................................................................

منازل رحلة اإلمام احلسني   إىل كربالء يف املصادر التارخيية 

تاريخ الرسل وامللوك املعروف بتاريخ الطربي

- أمنوذجًا -

األستاذ الدكتور
وجدان فريق عناد

مركز إحياء الرتاث العلمي العريب
جامعة بغداد 
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 املقدمة:

العراق  ربطت  التي  املهمة  الطرق  من 
وهو  القديم،  الربي  احلج  طريق  باحلجاز، 
الطريق الذي كان قبل اإلسالم واملعروف باسم 
طريق احلرية–مكة،  ومن خالله كانت التجارة 

بني مكة املكرمة والعراق)1(.

وبعد أن نشأت مدينة الكوفة استمر الطريق 
باسم  وعرف  املقدسة،  بالديار  العراق  يربط 
املنورة،  واملدينة  املكرمة  الكوفة–مكة  طريق 
واستخدم بعد فتح العراق وانتشار اإلسالم يف 
اخلالفة  عرص  منذ  االزدهار  يف  وأخذ  املرشق، 

الراشدة)2(.

يسلكه  الطريق  استمر  األموي  العرص  ويف 
الذي  الطريق  ذات  وهو  واملسافرون،  احلجاج 
مكة  غادر  عندما   احلسني اإلمام  فيه  سار 

املكرمة قاصدا العراق)3(.

حلقة  الطريق  أصبح  العبايس  العرص  ويف 
وصوالً  ومكة  بغداد  بني  أمهية  األكثر  الوصل 
إىل احلرمني الرشيفني، وأطلق عليه درب زبيدة. 
وتزويده  الطريق  هبذا  االهتامم  كان  هنا  ومن 
باخلدمات املتعددة، كبناء أحواض املياه، وحفر 
اآلبار، وإنشاء الربك، وإقامة املنارات التي ترشد 

املسافرين.

ومما جيدر ذكره أن طريق احلج الربي القديم 
بلغ عرصه الذهبي يف العرص العبايس األول، أما 

يف العرص العبايس الثاين فقد تم هتديد األمن عىل 
ذلك الطريق، لتعرض احلجاج إىل االعتداءات. 
ففي أواخر القرن الثالث اهلجري وبداية القرن 
الطريق هلجامت  تعرضت بعض حمطات  الرابع 
اإلمهال  أصاب  أن  ذلك  عن  ونجم  القرامطة، 
منازل الطريق وتوقف احلجاج عن استخدامه، 

إال يف حاالت توفري احلامية هلم)4(.

املغول  أيدي  عىل  بغداد  سقوط  وبعد 
واندثرت  الطريق  تعطل  عام656هـ/1258م 
وتعطل  أطالل،  جمرد  وأصبحت  حمطاته  معظم 

احلج من العراق ملدة عرش سنوات)5(.

يف  اإلمام  سلكه  الذي  الطريق  يكن  مل  إذن 
رحلته إىل العراق طريقا جديدا، واليشء اجلديد 
الذي أضافه اإلمام  إىل الطريق هو القدسية، 
هو  اإلسالمي  التاريخ  مهم يف  بحدث  واقرتانه 
اإلمام  الشهداء  سيد  واستشهاد  الطف،  موقعة 

.احلسني

وسيتناول البحث احملاور اآلتية:

إىل   احلسني اإلمام  رحلة  منازل  أوالً: 
سيقترص  وفيه  التارخيية.  املصادر  يف  كربالء 
البحث يف تتبع منازل تلك الرحلة املقدسة عىل 
كتاب تاريخ الطربي، وذلك ألمهية ومكانة هذا 

الكتاب من الناحية التارخيية.  

ثانيا: طريق الكوفة–مكة املكرمة يف املصادر 
املصادر  يف  الطريق  تتبعنا  وفيه  اجلغرافية. 
اجلغرافية، وذلك من أجل الوقوف عىل األماكن 

التي مل ترد إليها إشارة يف الرواية التارخيية.
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إىل    احلسني  اإلمام  رحلة  منازل  أواًل: 

كربالء يف املصادر التارخيية: 

السنة60هـ/  تلك  يف  احلج  موسم  شهد 
679م، خروج اإلمام احلسني من مكة إىل 
الكوفة، فقد غادر مكة يوم الرتوية الثامن من ذي 
احلجة، ويف هذا اليوم التقى به عبد اهلل بن عباس 
بالعدول  إلقناعه  حماولة  يف  عمر،  بن  اهلل  وعبد 
 عبد  به  التقى  عن اخلروج إىل الكوفة، كام 
اهلل بن الزبري وخاطبه: "إن شئت أن تقيم أقمت 
فوليت هذا األمر فآزرناك وساعدناك، ونصحنا 

لك وبايعناك. فقال له احلسني إن أيب حدثني 

أن هبا كبشًا يستحل حرمتها فام أحب أن أكون 

ذلك الكبش، فقال له ابن الزبري فأقم إن شئت 

وتولني أنا اآلمر فتطاع وال تعىص، فقال: وما 

 .)6(....أريد هذا أيضًا

أصوات  علت  حتى  احلديث  يف  واستمرا 
ودع  عندها  منى،  إىل  املتجهني  احلجاج  دعاء 
بالبيت  بالطواف  مكة   احلسني اإلمام 
شعره،  من  وقص  واملروة،  الصفا  بني  والسعي 
وحتلل من عمرته، وغادرها إىل الكوفة، وعندما 

مل  لو  قال:  "ما أعجلك عن احلج؟   سئل

 .)7(....أعجل ألخذت

حتى  خروجه  عىل  طويلة  مدة  متض  ومل 
حمرم  من  العارش  يف   باستشهاده اخلرب  جاء 

61هـ/680م يف موقعة الطف.

مكة  من   احلسني اإلمام  رحلة  كانت 
الروايات  خالل  ومن  الكوفة،  إىل  املكرمة 
التارخيية وردت أسامء لبعض األماكن)8(، منها:

من  عريا   اإلمام لقي  وفيها  التنعيم)9(: 
"فأخذها  معاوية،  بن  يزيد  إىل  بعثت  اليمن 
اإلبل:  قال ألصحاب  ثم  فانطلق هبا،  احلسني، 

إىل  معنا  يميض  أن  أحب  من  أكرهكم،  ال 

ومن  صحبته،  وأحسنا  كراءه  أوفينا  العراق 

من  أعطيناه  مكاننا هذا  من  يفارقنا  أن  أحب 

.)10(الكراء عىل قدر ما قطع من األرض

 الصفاح)11(: وفيها لقي اإلمام احلسني
الشاعر الفرزدق،  ويف ذلك املكان "واقف حسينا 
أعطاك اهلل سؤالك وأملك فيام حتب،  فقال له" 

 ،بني لنا نبأ الناس خلفك :فقال له احلسني
وسيوفهم  معك  الناس  قلوب  الفرزدق:  فقال 
واهلل  السامء،  من  ينزل  والقضاء  أمية،  بني  مع 

صدقت، هلل  يفعل ما يشاء، فقال له احلسني: 

ربنا يف  يوم  ما يشاء، وكل  يفعل  األمر، واهلل 

شأن، إن نزل القضاء بام نحب فنحمد اهلل عىل 

وإن  الشكر،  أداء  عىل  املستعان  وهو  نعامئه، 

حال القضاء دون الرجاء، فلم يعتد من كان 

احلق نيته، والتقوى رسيرته، ثم حرك احلسني 
راحلته فقال: السالم عليك، فافرتقا)12(.
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احلاجر من بطن الرمة)13(: ويف هذا املكان 
بعث اإلمام برسالة إىل أهل الكوفة مع قيس 
القادسية  إىل  وصل  وملا  الصيداوي،  مسهر  بن 
بن  اهلل  عبيد  إىل  ومحله  متيم،  بن  احلصني  أرسه 
ويسب  القرص  إىل  يصعد  أن  طلب  الذي  زياد، 
ولعن    اإلمام  عىل  أثنى  صعد  وملا  اإلمام، 

ابن زياد الذي أمر برميه من فوق القرص)14(.

ماء زرود)15(:  وهو من املناطق التي رشفها 
إىل  "انتهى  الكوفة  اإلمام يف طريقه قاصدا 
ماء من مياه العرب، فإذا عليه عبد اهلل بن املطيع 
العدوى" الذي حاول أن يقنع احلسني بالرجوع 
".... فو اهلل  بينهم حوار منه:  الكوفة ودار  عن 
لئن طلبت ما يف أيدي بني أمية ليقتلنك، ولئن 
إهنا  واهلل  أبدا.  أحدًا  بعدك  هيابون  ال  قتلوك 
وحرمة  قريش  وحرمة  تنتهك،  اإلسالم  حلرمة 
العرب، فال تفعل، وال تأت الكوفة، وال تعرض 
لبني أمية، قال: فأبى إال أن يميض، قال: فأقبل 

احلسني حتى كان باملاء فوق زرود" )16(.

سليم  بن  اهلل  عبد  جاء  وفيها  الثعلبية)17(: 
 اإلمام إىل  األسديني  املشمعل  بن  واملذرى 
بن  وهانئ  عقيل  بن  مسلم  باستشهاد  وأخرباه  

إنا   قال:  قوهلام   اإلمام سمع  وملا  عروة، 

هلل  وإنا إليه راجعون! رمحة اهلل عليهام، فردد 
فتيانه   اإلمام أمر  وفيها  مرارا")18(،  ذلك 
وغلامنه باإلكثار من املاء فاستسقوا وأكثروا)19(.

خرب   اإلمام إىل  جاء  وفيها  زبالة)20(: 
مقتل أخيه من الرضاعة عبد اهلل بن بقطر، الذي 
أن  قبل  عقيل  بن  مسلم  إىل   اإلمام أرسله 
بالقادسية  متيم  بن  احلصني  فلقيه  بموته،  يعلم 
وبعث به إىل عبيد اهلل بن زياد، الذي طلب منه 
صعد  أنه  إال  اإلمام،  ولعن  القرص  إىل  الصعود 
فأثنى عىل اإلمام ولعن ابن زياد الذي أمر برميه 

من أعىل القرص)21(.

 ويف هذا املوقع توجه اإلمام إىل من معه 

الرحيم،  الرمحن  اهلل  بسم  بقوله  الناس  من 

أتانا خرب فظيع،...... فمن  فإنه قد  بعد،  أما 

أحب منكم االنرصاف فلينرصف، ليس عليه 

.)22(منا ذم

بطن العقبة)23(: وهي من األماكن التي نزهلا 
.)24(اإلمام

بني  ما  بأخذ  أمر  زياد  ابن  "إن  واقصة)25(: 
فال  البرصة،  طريق  إىل  الشام  طريق  إىل  واقصة 

يدعون أحدًا يلج وال أحدًا خيرج....")26(.

شيئًا  يعرف  وال  يسري   اإلمام وكان 
زياد  بن  اهلل  عبيد  اختذها  التي  اإلجراءات  عن 
الكوفة،  دخول  من   اإلمام ملنع  استعدادا 
وعندما لقي األعراب سأهلم "فقالوا: ال واهلل ما 
ندري، غري إنا ال نستطيع أن نلج وال نخرج"، 
أن  قراره  فكان  األوضاع،   اإلمام قدر  هنا 

"يسري نحو طريق الشام")27(.
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بن  احلسني  اإلمام  أمر  وفيها  رشاف)28(: 
عيل غلامنه فاستقوا من املاء وأكثروا)29(.

إليه  جلأ  الذي  املكان  وهو  حسم)30(:  ذو 
اإلمام عندما رأوا اخليل تتجه نحوهم، فقال 

إليه،  نلجأ  ملجأ  لنا  أما   :اإلمام احلسني

وجه  من  القوم  ونستقبل  ظهورنا،  يف  نجعله 

واحد؟ فقلنا له: بىل، هذا ذو حسم إىل جنبك، 
الطريق  عن  فعدلوا  يسارك"،  عن  إليه  متيل 
وصلت  وفيه  املوضع)31(،  ذلك  إىل  األساس 
خيل احلر بن يزيد الذي كان مسريه إىل احلسني 
 للحسني كانت  وفيها  القادسية)32(،  من 
عليه:  وأثنى  اهلل  محد  أن  بعد  فيها  قال  خطبة، 

وإليكم،   اهلل إىل  معذرة  إهنا  الناس،  أهيا 

عيل  وقدمت  كتبكم،  أتتني  حتى  آتكم  مل  إين 

أمام،  لنا  ليس  فإنه  علينا،  أقدم  أن  رسلكم: 

لعل اهلل جيمعنا بك عىل اهلدى، فإن كنتم عىل 

ذلك فقد جئتكم، فإن تعطوين ما أطمئن إليه 

من عهودكم ومواثيقكم أقدم مرصكم، وإن 

انرصفت  كارهني،  ملقدمي  وكنتم  تفعلوا  مل 

 ،إليكم منه  أقبلت  الذي  املكان  إىل  عنكم 
فسكتوا عنه وقالوا للمؤذن: أقم الصالة)33(.

هذا  ويف   ،اإلمام بصالة  احلر  صىل  ثم   

قوموا  ألصحابه:   اإلمام قال  املوضع 

انرصفوا  أيضًا:  هلم  وقال   ،.....فاركبوا

بنا، فلام ذهبوا لينرصفوا حال القوم بينهم وبني 
 االنرصاف"، وبعد مشادة كالمية بني اإلمام
واحلر، قال احلر: إين مل أمر بقتلك ولكن أمرت 
"فإذا  الكوفة  إىل  أقدمك  حتى  مفارقتك،  بعدم 
أبيت فخذ طريقا ال تدخلك الكوفة، وال تردك 

إىل املدينة")34(.

مسري  كان  اللقاء  ذلك  بعد  البيضة)35(: 
العذيب  طريق  عن  "فتيارس   اإلمام
وثالثون  ثامنية  العذيب  وبني  وبينه  والقادسية، 
واحلر  أصحابه  يف  سار  احلسني  إن  ثم  ميال. 
خطب   احلسني "أن  ثم  يسايره......"، 
اهلل   فحمد  بالبيضة"،   أصحابه وأصحاب احلر 

رسول  إن  الناس،  أهيا  قال:  ثم  عليه  وأثنى 

قال: من رأى سلطانا جائرا مستحال   اهلل
رسول  لسنة  خمالفا  اهلل  لعهد  ناكثا  اهلل،  حلرم 
اهلل، يعمل يف عباد اهلل باإلثم والعدوان، فلم 
يغري عليه بفعل وال قول، كان حقا عىل اهلل أن 

.)36(.........يدخله مدخله

املوضع  هذا  ويف  اهلجانات)37(:  عذيب 
جاء إىل اإلمام أربعة أشخاص من الكوفة، 
وطلب إليهم اإلمام أن يعطوه صورة  حال أهل 
الكوفة، فضال عن مصري رسله. فكان جواهبم 
"أما  فيه  جاء  والصدق،  والدقة  الرصاحة  فيه 
وملئت  رشوهتم،  أعظمت  فقد  الناس  أرشاف 
غرائرهم،.... فهم ألٌب واحد عليك، وأما سائر 
الناس بعد، فإن أفئدهتم هتوى إليك، وسيوفهم 

غدا مشهورة عليك....")38(.
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أميال  بثالثة  يبلغها  أن  وقبل  القادسية)39(: 
لقيه احلر بن يزيد التميمي "فقال له: أين تريد؟  

فإين  أرجع  له:  قال   ،املرص هذا  أريد  قال: 
قرار  أدع لك خلفي خريا أرجوه")40(، وكان  مل 
اإلمام العودة، إال أن أخوة مسلم بن عقيل 
حتى  نرجع  ال  واهلل  فقالوا:  العودة"  رفضوا 
احلياة  يف  خري  ال  فقال:  نقتل،  أو  بثأرنا  نصيب 

بعدكم")41(.

اإلمام  إقبال  زياد  بن  اهلل  عبيد  بلغ  وملا 
احلسني من مكة إىل الكوفة، بعث احلصني 
القادسية  نزل  حتى  رشطته،  صاحب  متيم  بن 
ونظم اخليل ما بني القادسية إىل خفان، وما بني 

القادسية إىل القطقطانة وإىل لعلع...")42(.

وذكرت الرواية اتفاق اجلميع عىل االستمرار 
يف تلك الرحلة، وأقبلت خيل عبيد اهلل بن زياد، 
كربالء  إىل  "عدل  إذ  طريقه،   اإلمام فغري 
فأسند ظهره إىل قصباء وخال كيال يقاتل إال من 

وجه واحد، فنزل ورضب أبنيته")43(.

قرص بني مقاتل)44(: وكان فيه فسطاط عبيد 
الكوفة،  من  خرج  الذي  اجلعفي،  احلر  بن  اهلل 
 اإلمام دخول  عن  حارضا  يكون  ال  حتى 
 اإلمام إىل  احلضور  رفض  لذلك  إليها، 
 احلسني اإلمام  إليه  فجاء  دعاه،  عندما 
بنفسه "ودعاه إىل اخلروج معه"، وملا مل جيد إجابة 

منه فقال: فإال تنرصنا فاتق اهلل أن تكون ممن 

ال  ثم  أحد  واعيتنا  يسمع  ال  اهلل  فو  يقاتلنا، 

ينرصنا إال هلك، قال: أما هذا فال يكون أبدا 
إن شاء اهلل...")45(، وفيه أمر اإلمام باالستسقاء 
عن  بالرحيل  اإلمام  أمر  جاء  ثم  املاء)46(،  من 
يريد  بأصحابه  يتيارس  "فأخذ  مقاتل  بني  قرص 
يزيد فريدهم فريده،  بن  احلر  فيأتيه  يفرقهم،  أن 
امتنعوا  ًشديدا  ردا  الكوفة  إىل  إذا ردهم  فجعل 
عليه فارتفعوا، فلم يزالوا يتسايرون حتى انتهوا 

إىل نينوى")47(.

نينوى)48(: وفيه نزل اإلمام، وهو املكان 
احلر  إىل  زياد  بن  اهلل  عبيد  كتاب  فيه  جاء  الذي 
باحلسني حني  بعد فجعجع  "أما  وفيه  يزيد،  بن 
يبلغك كتايب ويقدم عليك رسويل، فال تنزله إال 
ماء....")49(.  غري  وعىل  حصن  غري  يف  بالعراء 
وكان عىل مقربة من ذلك املكان قرى أراد اإلمام 
احلسني أن ينزل بأحدها، ومنها: الغارضية، 
شفية، العقر، إال أن احلر رفض، وكان ذلك يف 
اليوم الثاين من املحرم، ثم وصل جيش عمر بن 

سعد يف أربعة آالف ونزل يف نينوى)50(.

بموقعة  انتهت  التي  األحداث  وتسارعت   
معه،  ومن   اإلمام واستشهاد  الطف 
بدفن  أسد  بني  من  الغارضية  قرية  أهل  وقام 

اإلمام وأصحابه)51(.

إىل  أشارت  إهنا  التارخيية  الرواية  من  ويبدو 
بعض األماكن دون أخرى، وربام يكون السبب 
إهنا هتتم فقط باملنطقة التي جرى هبا احلدث أثناء 
رحلة اإلمام احلسني ، فهي أّرخت للرحلة 
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وليس للمكان. ومن هنا جاء إغفال ذكر  بعض 
الكوفة–مكة  طريق  عىل  واملنازل  املحطات 

املكرمة. 

يكون  اجلغرافية   املصادر  عىل  وباالعتامد 
باملحطات  مر  قد   احلسني اإلمام  طريق 
العقبة،  زبالة،  الثعلبية،  زرود،  احلاجر،  اآلتية: 
العذيب  البيضة،  حسم،  ذي  رشاف،  واقصة، 
)عذيب اهلجانات(، القادسية، قرص بني مقاتل، 

ونينوى.

ثانيا: طريق الكوفة–مكة املكرمة يف 

املصادر اجلغرافية :

الذي  احلج  طريق  بأنه  الطريق  ذلك  اشتهر 
يسلكه حجاج العراق واملرشق اإلسالمي. يبدأ 
الطريق من مدينة الكوفة–مكة املكرمة واملسافة 
بينهام 1300 كم تقريبا. وحدد سيد عبد املجيد 
املنطقة عىل خطوط الطول والعرض من الكوفة 
طول  وخط  شامال،   32- عرض5  دائرة  قرب 
عرض  دائرة  قرب  ومكة  رشقا،   44-25
رشقا،   39  –  49 طول  وخط  27-21شامالً، 
تشغل  منطقة  عرب  يمر  الطريق  أن  يعني  وذلك 
بقليل،  يزيد عىل إحدى عرش درجة عرضية  ما 
نطاق  يف  ويمر  والبيئة،  املناخ  خالهلا  ويتغري 
بذلك  وهو  الطول،  خطوط  من  أربعة  يشمل 
منحرص يف مساره بني الشامل الرشقي واجلنوب 

الغريب)52(.

مكة  مشارف  حتى  الطريق  هذا  ويمتّد 
املكّرمة، حيث ما تزال بقاياه من خانات ومنار 
ما  وآخر  أثر  بني  املسافة  وتكون  وبرك،  وآبار 

بني)14 كم - 18 كم()53(.

ومن مدينة الكوفة يبدأ الطريق، وبعد مخسة 
تأيت  ثم  ومن  القادسية)54(،  إىل  تصل  مياًل  عرش 
إىل العذيب)55(، ومنها إىل املغيثة، بعد أن يكون 
بعد  ثم  مياًل،  ثالثني  مسافة  قطع  قد  الطريق 
مسافة  وبعد  القرعاء،  إىل  مياًل  وثالثني  اثنني 
أربعة وعرشين مياًل تأيت مدينة واقصة)56(، منها 
تسعة  مسافة  تقطع  أن  بعد  العقبة،  منطقة  إىل 
القاع،   منطقة  تأيت  ثم  ومن  مياًل)57(،  وعرشين 
بعد  مسافة أربعة وعرشين مياًل، وبعدها بثامنية 
وبعدها  زبالة،  منطقة  تأيت  ونصف  مياًل  عرش 
التنانري، ومنها إىل  باثني عرش مياًل تصل منطقة 
تسعة  مسافة  بعد  الشقوق  منطقة  إىل  احلجاز 
العبادي  قرب  وهي  بطان،  يأيت  وبعدها  أميال، 
ونصف،  مياًل  وعرشون  اثنان  بينهام  واملسافة 
ومن ثم الثعلبية بعد مسافة اثنني وعرشين مياًل 
ثالثة  بعد  اخلزيمية  منطقة  ثم  ومن  ونصف، 
مياًل  وعرشين  بأربعة  وبعدها  مياًل،  وعرشين 
سبعة  مسافة  بعد  ومنها  األجفر،  منطقة  تأيت 

وعرشين مياًل تصل القافلة إىل منطقة فيد. 

وبعد مسافة أربعة وعرشين مياًل ونصف تأيت 
منطقة توز، وبعدها بخمسة عرش مياًل ونصف 
وعرشين  بثالثة  وبعدها  سمرياء،  منطقة  تأيت 

مياًل ونصف تأيت منطقة احلاجر. 
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وبعدها إىل منطقة النقرة بعد سبعة وعرشين 
أن  بعد  املاوان  مغيثة  إىل  ومنها  ونصف،  مياًل 
قطع  مسافة سبعة وعرشين مياًل، ومن ثم تأيت 
ومنها  مياًل،  عرشين  مسافة  بعد  الربذة  منطقة 
مياًل  وعرشين  ثالثة  مسافة  بعد  السليلة  إىل 
ونصف، ثم منطقة العمق بعد مسافة ثامنية عرش 
بعد  سليم  بني  معدن  منطقة  إىل  ثم  ومن  مياًل، 
منطقة  إىل  ثم  مياًل، ومن  اثنني وعرشين  مسافة 
ونصف،  مياًل  وعرشين  ستة  مسافة  بعد  أفيعية 
ومنها إىل منطقة املسلح بعد ستة وعرشين مياًل 
ونصف، ومنها إىل غمرة بعد سبعة عرش مياًل، 
ومنها إىل ذات عرق بعد عرشين ميل، ومنها إىل 
بستان بني عامر بعد واحد وعرشين مياًل، ومنها 

إىل مكة املكرمة بعد أربعة وعرشين  مياًل)58(.

من  القافلة  فيها  سارت  التي  املناطق  ومجيع 
املياه،  فيها  تتوفر  املكرمة كانت  إىل مكة  الكوفة 

اعتامدًا عىل اآلبار يف معظمها)59(.

ومخسة  بامئتني  املسافة  الفقيه  ابن  وقدر 
ثامنية  وتكون  الفرسخ،  وثلثا  فرسخا  وسبعني 

ومخسني بريدًا)60(. 

بنحو  املسافة  هذه  فقدر  االصطخري  أما 
بستامئة  اجلزيري  قدرها  بينام  مراحل)61(.  ثالث 
وأربعة  مائتان  وهي  مياًل  وأربعني  واثنني  ميل 

وعرشون فرسخًا)62(.

اخلامتة
 

 توصل البحث إىل جمموعة من النتائج منها: 
تاريخ  من  مهمة  حقبة  يمثل  الطريق  هذا  إن 
صفة  اكتسب  طريق   وهو  وحضارته،  العراق 
القدسية واخللود ألن اإلمام احلسني سلكه 

يف رحلته إىل العراق.

تلك  إىل  التارخيية  املصادر  أشارت  وقد 
اقرتنت  التي  األماكن  ذكرت  ولكنها  الرحلة، 
وربام  الرحلة،  تلك  أثناء  التارخيية  باألحداث 
اإلمام  هبا  مر  التي  األخرى  املناطق  أمهلت 

احلسني  جمرد مرور. 

وضوحًا  أكثر  فكانت  اجلغرافية  املصادر  أما 
يمكن  خالهلا  ومن  وحمطاته  الطريق  تتبع  يف 
للمؤرخ أن يرسم خارطة لطريق اإلمام احلسني. 
مع األخذ باالعتبار أن الطريق أصابه التغيري يف 
املناخية  الظروف  بتأثري  وذلك  أقسامه،  بعض 

والسياسية.

 بيد أن شواخصه األثرية اآلن تعاين اإلمهال 
التغريات  أمهها  أسباب،  لعدة  واالندثار، 
فضاًل  والتخريب،  والرسقة  والعبث  املناخية، 

عن عدم اهتامم اجلهات املعنية.  
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اهلوامش

اجلاهلية . 1 يف  احلرية  تاريخ  الغني،  عبد  عارف 
واإلسالم، دار كنان، دمشق، 1993، ص 269؛ 
سيد عبد املجيد بكر، املالمح اجلغرافية لدروب 

احلجيج، جدة،1981م، ص17.

سيد عبد املجيد، املالمح اجلغرافية، ص 18.. 2

الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير)ت 310 هـ(. . 3
بتاريخ الطربي،  املعروف  الرسل وامللوك  تاريخ 
املعارف،  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  حتقيق 

القاهرة، د.ت، 5/ 288.

وعىل . 4 احلجاج   عىل  القرامطة  أثر  حول  ينظر:  
أيب  الدين  عز  األثري،  ابن  الربي:   احلج  طريق 
احلسن بن حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيباين اجلزري )ت 630 هـ(. الكامل 
يف التاريخ، حتقيق أيب الفداء عبد اهلل القايض، دار 

الكتب العلمية، بريوت، 1987م، 313/8. 

عبد . 5 بن  عيل  بن  أمحد  الدين  تقي  املقريزي، 
فيمن  املسبوك  الذهب  845هـ(،   القادر)ت 
 ،81  ،62 ص   ،1955 مرص،  امللوك،  من  حج 
القادر  عبد  بن  حممد  القادر  عبد  اجلزيري،  84؛ 
)ت977هـ(.  األنصاري  إبراهيم  بن  حممد  بن 
وطريق  احلاج  أخبار  يف  املنظمة  الفوائد  درر 
مكة املعظمة، املطبعة السلفية، القاهرة، 1964، 

ص465.

الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير)ت 310 هـ(. . 6
بتاريخ الطربي،  املعروف  الرسل وامللوك  تاريخ 
املعارف،  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  حتقيق 

القاهرة، د.ت، 5/ 384- 385.

املصدر نفسه، 5/ 386.. 7

لقد اعتمدنا يف تسلسل األماكن  يف البحث  عىل . 8
سبق  ورودها يف الروايات التارخيية  عند الطربي  
ترتيبها  وفق  الطريق  حمطات  أما  تارخيه،  يف 
اجلغرايف فقد رتبت يف جدول: ينظر ملحق رقم 

 .)2( )1(

مكة . 9 بني  وهو  احلل  يف  بمكة  موضع  التنعيم 
الدين  شهاب  احلموي،  ياقوت  ينظر:   ورسف. 
أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي البغدادي 
بريوت،  صادر،  دار  البلدان،  معجم  )626هـ(، 

.49 / 2 ،1955

الطربي، تاريخ، 5/ 386.. 10

الصفاح موضع بني ُحنني وأنصاب احلرم عىل . 11
يرسة الداخل إىل مكة من مشاش. ينظر:  ياقوت 

احلموي، معجم البلدان، 3/ 412

الطربي، تاريخ، 5/ 387.. 12

فيد . 13 دون  النقرة  معدن  قبل  موضع  هو  احلاجر: 
حاجر،  بطن الرمة: منزل ألهل البرصة إذا أرادوا 
إىل  ومنه  والبرصة  الكوفة  أهل  جيتمع  هبا  املدينة 
العسيلة. ينظر: ياقوت احلموي، معجم البلدان، 

.72 /3  ،204/2

الطربي، تاريخ، 394/5. . 14

زرود: رمال بني الثعلبية واخلزيمية بطريق احلاج . 15
معجم  احلموي،  ياقوت  ينظر:   الكوفة.  من 

البلدان، 3/ 139.

الطربي، تاريخ، 5/ 396. . 16

بعد . 17 الكوفة  من  مكة  طريق  منازل  من  الثعلبية 
يقال  ماء  منها  وأسفل  اخلزيمية   وقبل  الشقوق 
معجم  احلموي،  ياقوت  ينظر:   الضوجيعة.  له 

البلدان، 2/ 78- 79.

الطربي، تاريخ، 5/ 397.. 18

الهوامش
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 املصدر نفسه، 398-397. . 19

واقصة . 20 بني  –الكوفة   مكة  طريق  يف  منزل  زبالة 
وقبل  الكوفة  من  القاع  بعد  وهي  والثعلبية، 
الشقوق. ينظر:  ياقوت احلموي، معجم البلدان، 

.129 /3

الطربي، تاريخ، 5/ 398.. 21

 املصدر نفسه،  5/ 399-398.. 22

وقبل . 23 واقصة  بعد  مكة  طريق  يف  منزل  العقبة   
احلموي،  ياقوت  ينظر:   مكة.   يريد  ملن  القاع 

معجم البلدان، 134/4.

 الطربي، تاريخ، 5/ 399.. 24

نحو . 25 القرعاء  بعد  مكة  بطريق  منزل  واقصة   
مكة  وقبل العقبة ودون زبالة بمرحلتني. ينظر:  

ياقوت احلموي، معجم البلدان، 5/ 354.

 الطربي، تاريخ، 5/ 392: . 26

 املصدر نفسه، 5/ 392.. 27

 رشاف: بني واقصة والقرعاء عىل ثامنية أميال من . 28
إىل واقصة ميالن. وهناك  االحساء ومن رشاف 
بركة تعرف باللوزة وفيها ثالثة آبار كبار رشؤها 
أقل من عرشين قامة وماؤها عذب كثري. ينظر:  

ياقوت احلموي، معجم البلدان، 3/ 331.

 الطربي، تاريخ، 5/ 400.. 29

ياقوت . 30 ينظر:  النابغة.  بشعر  وردت  حسم  ذو   
احلموي، معجم البلدان، 2/ 258.

 الطربي، تاريخ، 5/ 400.. 31

 املصدر نفسه، 5/ 401.. 32

 املصدر نفسه، 5/ 403.. 33

  املصدر نفسه،5/ 403.. 34

 البيضة: ما بني واقصة إىل العذيب. ينظر: ابن عبد . 35
احلق، صفي الدين عبد املؤمن البغدادي)ت739 
هـ(. مراصد االطالع عىل أسامء األمكنة والبقاع، 
البجاوي، دار املعرفة، بريوت،  حتقيق عيل حممد 

.245/1 ،1954

يف رواية أخرى خطبة اإلمام يف هذا املكان باملعنى . 36
الطربي،  ينظر:  خمتلف.  بلفظ  ولكن  نفسه، 

تاريخ، 403/5.

طريق . 37 منازل  من  منزل  هو  اهلجانات:  عذيب   
وبني  بينه  واملغيثة،  القادسية  بني  ماء  هو  احلج؛ 
وثالثون  اثنان  املغيثة  وإىل  أميال  أربعة  القادسية 

ميال.  ينظر: ياقوت، معجم البلدان، 4/ 92

الطربي، تاريخ، 405-404/5. . 38

فرسخا . 39 عرش  مخسة  الكوفة  وبني  بينها  القادسية   
وبينها وبني العذيب أربعة أميال.  ينظر: ياقوت 

احلموي، معجم البلدان، 4/ 291.

 الطربي، تاريخ، 5/ 389.. 40

ينظر:- . 41 الثعلبية   يف  كان  ذلك  أن  رواية  ويف 
الطربي، تاريخ، 5/ 389، 397.

املصدر نفسه، 5/ 394.. 42

املصدر نفسه، 5/ 389.. 43

والشام.ينظر: . 44 التمر  عني  بني  كان  املقاتل  قرص 
ياقوت، معجم البلدان 4/ 364.

 الطربي، تاريخ، 5/ 407.. 45

 املصدر نفسه، 5/ 407. . 46

 املصدر نفسه، 5/ 408.. 47

 نينوى: هي ناحية بسواد الكوفة منها إىل كربالء. . 48
ينظر:  ياقوت، معجم البلدان، 5/ 339.

 الطربي، تاريخ، 5/ 408. . 49
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 املصدر نفسه، 409/5.. 50

 املصدر نفسه، 5/ 455.. 51

 املالمح اجلغرافية  22.. 52

العراق . 53 حدود  ضمن  الطريق  حمطات  بقايا  إن 
منطقة  زبيدة،  بركة  الرحبة،  خان  هي:  حاليًا 
احلامم، منارة أم القرون، بري النص، حمطة مغيثة، 
بركة محد، بركة  احلامم، بركة مسجد، حمطة العيد، 
بركة  واقصة،  حمطة  أرشف،  حمطة  السجر،  حمطة 
العمية، حمطة الظفري. ينظر: عبد الستار العزاوي، 
إحياء  مركز  إحيائه،  ومهمة  القديم  احلج  طريق 
د.ت،  بغداد،  جامعة  العريب،  العلمي   الرتاث 

ص2-1.

العراق وحدثت هبا . 54 بادية  والقادسية عىل جانب 
معركة القادسية بقيادة سعد بن أيب وقاص.ينظر: 
الطربي، تاريخ، 3/ 563؛ سيد عبد املجيد بكر، 

املالمح اجلغرافية، 36.

وهي . 55 السيد.  عني  توجد  األن  موضعها  قرب   
املجيد  عبد  سيد  ينظر:   العراق.  بادية  من  جزء 
رقم  ملحق  ينظر   .36 اجلغرافية،  املالمح  بكر، 

.)2( )1(

من . 56 مقربة  وعىل  العراقية  األرايض  من  جزء   
حيث  السعودية   العربية  اململكة  مع  احلدود 
العراق  بني  احلدود  قرب  الطريق  يلتقي  بعدها 
شامال   30  -22 عرض  دائرة  قرب  والسعودية 
عبد  سيد  ينظر:  39-43رشقا.  طول  وخط 
ملحق  ينظر  اجلغرافية،38.  املالمح  بكر،  املجيد 

رقم )1(  )2(.

بن عمر)ت 290 هـ(. . 57 أبو عيل أمحد  ابن رستة، 
 ،1891 ليدن،  بريل،  مطبعة  النفيسة،  األعالق 

ص 175.

ينظر: احلريب، أبو إسحاق إبراهيم )ت 285هـ(. . 58
اجلزيرة،  ومعامل  احلج  طرق  وأماكن  املناسك 
حتقيق محد اجلارس، دار الياممة، الرياض، 1969، 
املناطق  ترتيب  يف  اعتمدت   .283-281 ص 
األقدم،  كونه  احلريب  عىل  منها  كل  بني  واملسافة 
بعض  اعتمدت  األخرى  املصادر  مع  وللمقارنة 
للمقارنة  امللحق  يف  ووضعتها  املصادر  أهم  من 
175؛  ص  النفيسة،  األعالق  رستة،  ابن  ينظر: 
اهلل  عبد  بن  اهلل  عبيد  القاسم  أبو  خرداذبة،  ابن 
املثنى،  مكتبة  واملاملك،  املسالك  )ت300هـ(. 
أبو  جعفر،  بن  قدامة  126؛  ص  د.ت،  بغداد، 
البغدادي )ت  الكاتب  زياد  بن  قدامة  بن  الفرج 
337 هـ(. اخلراج وصناعة الكتابة، حتقيق حممد 
 ،1981 بغداد،  الرشيد،  دار  الزبيدي،  حسني 
الدين حممد بن  ص 77-80؛ املقديس،  شمس 
التقاسيم يف معرفة  أمحد )ت 380 هـ(.  أحسن 

األقاليم، ليدن، 1906، ص254-253.

ينظر ملحق رقم )2(.. 59

هـ(. رحلة . 60 أمحد )ت 614  بن  ابن جبري، حممد   
185؛ابن  ص   ،1964 بريوت،  جبري،  ابن 
االنظار  حتفة  املسامة  بطوطة  ابن  رحلة  بطوطة، 
حتقيق  األسفار،  وعجائب  األمصار  غرائب  يف 
بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  الكتاين،  منترص  عيل 

191-190/2 ،1975

اهلمذاين . 61 إبراهيم  بن  أمحد  بكر  أبو  الفقيه،  ابن 
مطبعة  البلدان،  كتاب  خمترص  )ت289هـ(. 

بريل، ليدن، 1883، ص 22.

حممد . 62 بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  االصطخري،   
الكرخي )ت 341 هـ(. املسالك واملاملك، حتقيق 
حممد جابر عبد العال، مطابع دار القلم، القاهرة، 

1961، ص 28.
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 واملرحلة تساوي ثامنية فراسخ، والفرسخ يساوي . 63
مرتين.  كيلو  يساوي  وامليل  مرتات،  كيلو  ستة 
اإلسالمية  واألوزان  املكاييل  هنتس،  فالرت  ينظر 
وما يعادهلا يف النظام املرتي، ترمجة كامل العسيل، 

اجلامعة األردنية، د.م، د.ت، ص 95-94.

 اجلزيري، درر الفوائد املنظمة، ص 442.. 64

أواًل: املصادر
بن . 1 حممد  بن  احلسن  أيب  الدين  عز  األثري،  ابن 

الشيباين  الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد  بن  حممد 
اجلزري )ت630 هـ(. الكامل يف التاريخ، حتقيق 
أيب الفداء عبد اهلل القايض، دار الكتب العلمية، 

بريوت، 1987.

حممد . 2 بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  االصطخري، 
حتقيق  واملاملك،  املسالك  الكرخي)ت341هـ(. 
حممد جابر عبد العال، مطابع دار القلم، القاهرة، 

.1961

ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة املسامة حتفة النظار . 3
حتقيق  األسفار،  وعجائب  األمصار  غرائب  يف 
بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  الكتاين،  منترص  عيل 

.1975

ابن جبري، حممد بن أمحد)ت 614 هـ(. رحلة ابن . 4
جبري، بريوت، 1964.

بن . 5 القادر  عبد  بن  حممد  القادر  عبد  اجلزيري، 
األنصاري )ت 977هـ(. درر  إبراهيم  بن  حممد 
مكة  وطريق  احلاج  أخبار  يف  املنظمة  الفوائد 

املعظمة، املطبعة السلفية، القاهرة،1964.

هـ(. . 6  285 إبراهيم)ت  إسحاق  أبو  احلريب، 
اجلزيرة،  ومعامل  احلج  طرق  وأماكن  املناسك 

حتقيق محد اجلارس، دار الياممة، الرياض، 1969.

اهلل . 7 عبد  بن  اهلل  عبيد  القاسم  أبو  خرداذبة،  ابن 
املثنى،  مكتبة  واملاملك،  املسالك  هـ(.   300 )ت 

بغداد، د.ت.

بن عمر )ت 290هـ(. . 8 أبو عيل أمحد  ابن رستة، 
األعالق النفيسة، مطبعة بريل، ليدن، 1891.

الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير )ت310 هـ(. . 9
الطربي،  بتاريخ  املعروف  وامللوك  الرسل  تاريخ 
املعارف،  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  حتقيق 

القاهرة، د.ت.

ابن عبد احلق، صفي الدين عبد املؤمن البغدادي . 10
)ت739هـ(. مراصد االطالع عىل أسامء األمكنة 
والبقاع، حتقيق عيل حممد البجاوي، دار املعرفة، 

بريوت، 1954.

ابن الفقيه، أبو بكر أمحد بن إبراهيم اهلمذاين )ت . 11
بريل،  مطبعة  البلدان،  كتاب  خمترص  هـ(.   289

ليدن، 1883.

زياد . 12 بن  قدامة  بن  الفرج  أبو  جعفر،  بن  قدامة 
اخلراج   هـ(.   337 البغدادي)ت  الكاتب 
الزبيدي،  حسني  حممد  حتقيق  الكتابة،  وصناعة 

دار الرشيد، بغداد، 1981

املقديس، شمس الدين حممد بن أمحد )ت 380 . 13
ليدن،  األقاليم،  معرفة  يف  التقاسيم  أحسن  هـ(. 

.1906

املقريزي، تقي الدين أمحد بن عيل بن عبد القادر . 14
من  حج  فيمن  املسبوك  الذهب  845هـ(،   )ت 

امللوك، مرص، 1955.

اهلل . 15 عبد  أبو  الدين  شهاب  احلموي،  ياقوت 
ياقوت بن عبد اهلل الرومي البغدادي )626هـ(، 

معجم البلدان، دار صادر، بريوت، 1955.

المصادر والمراجع
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ثانيًا: املراجع

اجلغرافية . 1 املالمح  بكر،  املجيد  عبد  سيد 
لدروب احلجيج، جدة،  1981.

اجلاهلية . 2 يف  احلرية  تاريخ  الغني،  عبد  عارف 
واإلسالم، دار كنان، دمشق، 1993.

عبد الستار العزاوي، طريق احلج القديم ومهمة . 3
العريب،  العلمي  الرتاث  إحياء  مركز  إحيائه، 

جامعة بغداد، د.ت.

وما . 4 اإلسالمية  واألوزان  املكاييل  هنتس،  فالرت 
العسيل،  كامل  ترمجة  املرتي،  النظام  يف  يعادهلا 

اجلامعة األردنية، د.م، د.ت.

ثالثًا: الرسائل اجلامعية

يف  احلجيج  خدمات  حممود،  حبيب  عزيز  نزار 
ماجستري غري  هـ، رسالة  العبايس 334-132  العرص 

منشورة، كلية اآلداب – جامعة البرصة، 1990.
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ملحق رقم )1(
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ملحق رقم )2(
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The current evidences in Al-Hussein’s Sermons
 -study and analysis-

Pro. Dr. Sami al-Madhy
Arabic Department
College of Arts \ Al-Mustansiriya University

Abstract
In The Name of Allah, The Most Beneficent, The Most Merciful

All praise be to Allah and May His peace be upon his Messenger Muhammad, his family, and all 
those who followed them to the Day of Judgement.

The current evidences and the Maqam (the rhythmed style) are derived from the elements in the 
context. They are effective in the grammatical analysis(1). They work together with semantics to clear 
the whole meaning, clarify what is it meant, and identify unexpected meaning is not taken, specialize 
the general, and finally serves verifying the significance(2). Because al-Hussein’s sermons during ‘The 
Battle of Al-Taff’ was not on the same monotony in the pattern and the meaning. It took a form that 
is in harmony with the patterns according to the Maqam used in the speech(3). For example, in his first 
sermon, when al-Hussein looked at the army of Omar ibn Sa’d and it was like the flood, he prayed 
and said, “O people! Allah, the most Exalted One, created life and made it a temporary abode, taking 
its people from one condition to another. Conceited is whoever gets fascinated by it, and miserable is 
whoever gets infatuated by it. So, do not let this life deceive you, for it shall disappoint whoever trusts 
and desires it!”(4). 

His sermon is full with advice, reminding them with the Judgment Day, what life is, and finally the 
kinds of people like the conceited, the miserable, and the desireful. This sermon is characterized by 
advice and guidance. But in the second sermon it changed because the current and Maqam evidences 
became available in the two sides of the battle field. He was certain those people would never stop fight-
ing him, taking his family as captives; therefore he used contextual references different from those in 
his first sermon. After he rode the horse and took a copy of the Quran which he spread over his head, 
he asked the people to listen to him saying, “Woe unto you, what make you don’t listen to me, then 
here what I say? I call you to the righteous path and he who listens was among the righteous. He who 
disobeys was among the perished and you all are disobeyers and don’t listen to me; your bodies are full 
of vices and your hearts are full with evil. Shame on you, don’t you listen? Don’t you hear?” (5). The 
evidence the Imam found was ‘…don’t listen what I say’ that is, they closed their ears in order not to 
listen; the result was, they became disobeyers of their Imam’s orders. The Imam started explaining the 
reasons of their disobedience like vices what blinded their eyes to see the righteous path.

That is why I chose the second sermon for my research, my way in the analysis is to divide the ser-
mon into parts and then analyzing each part according to the tools available. I pray for God’s blessing 
and the Imam’s as well although I admit “And in no way I acquit myself. Surely the self indeed con-
stantly commands to odious (deeds), except that on which my Lord had mercy.” 12:53

(1) Al-Khitab a-Husseiny fi Ma’rakat a;-Taff (Al-Hussein’s sermons in the Battle of al-Taff) p. 141-142.
(2) Athar al-Qara’in fi al-Tawjeeh al-Nahwi (The influence of evidences in the grammatical analysis) p.11-12.
(3) Al-Khitab a-Husseiny fi Ma’rakat a;-Taff p.25.
(4) Imam al-Hussein; Seira wa Maqtal (Imam al-Hussein; biography and martyrdom) p.12.
(5) Ibid p.22.

....................................................................................................................................
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املستخلص
من  تستنبط  املقامية  أو  احلالية  القرائن  إن 
ذات  وهي  اللغوي،  بالنص  املحيطة  العوامل 
خالل  فمن  النحوي،  التحليل  يف  كبري  أثر 
ترشد  واملعنوية  اللفظية  القرائن  مع  تضافرها 
إىل تبيني املجمل وتعيني املحتمل والقطع بعدم 
وتفيد  العام،  وختصيص  املراد،  غري  احتامل 
احلسيني  اخلطاب  ألنَّ  الداللة)1(  وتنوع  املطلق 
يف  واحدة  وترية  عىل  يكن  مل  الطف  معركة  يف 
مع  ينسجم  منحى  اختذ  إّنام  وداللته،  تراكيبه 
يقال  الذي  املقام  يقتضيه  ما  بحسب  الرتاكيب 
خطبته  يف  التمثيل  سبيل  وعىل  اخلطاب)2(  فيه 
كأّنه  سعد  بن  عمر  مجع  إىل  نظر  عندما  األوىل 
قائاًل:  فيهم  وخطب  بالدعاء  يديه  رفع  السيُل، 

أهّيا الناس إّن اهلل تعاىل َخلق الدنيا فجعلها 

القرائن احلالية يف اخلطاب احلسيين 

دراسة وحتليل

األستاذ الدكتور
 سامي املايض

كلية اآلداب - اجلامعة املستنرصية

بعد  حاالً  بأهلها  مترصفة  وزوال،  فناء  داَر 

فتنتُه،  ْتُه، والشقيُّ من  َغرَّ حاٍل، فاملغرور من 

ا تقطُع رجاء من  نُكم هذه الدنيا، فإهنَّ فال تغرَّ

 )3(فيها َطِمَع  من  طمَع  وخُتيُِّب  إليها  ركن 
باآلخرة  كاملة وتذكرة  فيه موعظٌة  هنا  فخطابه 
أصناف  والناس  زائلة  بأهّنا  للدنيا  ووصف 
يتجه  وهكذا  والطامع،  والشقي  املغرور  منهم 
اخلطبة  يف  ولكن  واإلرشاد.  بالنصح  اخلطاب 
ولعل  عليه  كان  عام  اخلطاب  اختلف  الثانية 
ذلك ناتج من توافر القرائن احلالية أو املقامية يف 
طريف املعسكر، ألنَّ اإلمام  كان عىل بصرية 
عن  هلم  المناص  القوم  أّن  يعلم  فهو  أمره  من 
من  وسائل  استعمل  لذلك  عائلته  وسبي  قتاله 
اخلطاب هلا دالالت وإشارات غري األوىل وهذا 
  بنيِّ يف خطبته الثانية. فبعد أن ركب اإلمام

....................................................................................................................................................................
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وخرج  رأسه  عىل  ونرشه  مصحفًا  وأخذ  فرسه 
إىل الناس فطلب منهم أن ينصتوا إليه فأبوا ذلك 

حتى قال هلم: ويلكم ما عليكم أن تنصتوا يل 

فتسمعوا قويل؟ و أنا أدعوكم إىل سبيل الرشاد 

فمن أطاعني كان من املُرَشِدين، ومن عصاين 

املهلكني وكلكم عاٍص ألمري غري  من  كان 

احلرام  من  بطونكم  ملئت  فقد  قويل  مستمع 

أال  وُطبع عىل قلوبكم. ويلكم أال تنصتون؟ 

استشفها  التي  احلالية  فالقرينة   ،)4(تسمعون
اإلمام  من أحوال القوم وهي )غري مستمع 
باالمتناع  آذاهنم  أصموا  قد  القوم  إّن  أي  قويل( 
اإلمام  عند  ذلك  نتيجة  فكانت  االستامع  عن 
 أهنم كلهم عاصون ألمر إمامهم فأخذ يبني 
السبب وهو أّن أكلهم للحرام أعمى قلوهبم عن 

الطريق الصحيح.

خطب  من  الثانية  اخلطبة  اخرتت  هذا  وعىل 
التحليل  يف  ومنهجي  الطف  واقعة  يف  اإلمام 
اعتمد عىل تقسيمها عىل مقاطع ثم حتليلها عىل 

وفق أدوات الباحث.

اإلمام  وبركة   اهلل فمن  التوفيق  كان  فإن 
احلسني  وإْن كانت األخرى فمن نفيس إّن 

النفس إلمارة بالسوء إال ما رحم ريب.

املقدمة
احلمد هلل ربِّ العاملني والصالة والسالم عىل 
أرشف اخللق واملرسلني أيب القاسم حممد وعىل 

آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

 أما بعُد

طرفني  بني  قائم  الكالم  أنَّ  فيه  الشك  فمام 
األول املنشئ والثاين املتلقي أو املخاطب، والبد 
إىل  والنظر  املتلقي،  أحوال  مراعاة  من  للمنشئ 
حيثيات اللغة أو وسائله اللغوية التي من خالهلا 
يستطيع أْن يفلح أو خيفق يف إيصال املعنى املتبقي 
من النص _ أي الكالم املنشئ _ لذلك جيب عىل 
اجلوانب  من  ويوضحها  أمورًا  يبني  أْن  املنشئ 
املوضوع  برشوط  اإليفاء  عن  فضاًل  كلها 
أْن يربز كّل ما يتعلق باألمر من  املطروح، وهو 
املتلقي، وهذا  الكالم عىل  اللبس يف  إزالة  أجل 
األنساق  من  جمموعة  خالل  من  إال  يتأتى  ال 
اللغوية التي يتمكن هبا املنشئ،  فهو يستطيع أْن 
يوصل فكرته او الفشل يف إيصاهلا، وعليه البد 
من أْن تتضافر له  جمموعة قرائن فيام بينها ليتسنى 
التي  الفائدة منه، وهي  أو  الكالم  للمتلقي فهم 
يشرتطها جلُّ النحويني يف الكالم ومن دونه ال 
يكون كالمًا إْذ "إّن املعنى النحوي يتجىل بدراسة 
العالقة بني القاعدة النحوية وداللة املفردة داخل 
الرتكيب وتضافرها مع السياق")5(، ولعل أبسط 
ما يقال عن خلل يف هذه الرشوط أّنُه كالم خاٍل 

من املعاين، وهذا األمر ما ال يبتغيه املنشئ.
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اإلمام    احلسني  اإلمام  هو  واملنشئ 
املعصوم، فضاًل عن كونه وارث علم األنبياء)6(، 
وابن سيد البلغاء عيل بن أيب طالب ، لذلك 
كان يراعي كّل صغرية وكبرية يف خطابه  فهو جيمل 
حني يكون اإلمجال ويفّصل حيث يكون ذلك، 
ألنَّ  اللغوية؛  وغري  اللغوية،  القرائن  ويستعمل 
خطابه كانت له أبعاد متثلت بالبعد التوحيدي، 
والوعظي،  واألخالقي،  والرفض،  واحلاميس، 

واإلرشادي، والتذكريي، واالجتامعي)7(.

توطئة
من  مفعولة  بمعنى  فعيلة  اللغة:  يف  القرينة 
وفيهام  وتقارنا)8(  الشيئان  اْقرَتَن  وقد  االقرتان، 
معنى شّدُه وربطُه ومجعه إىل قرينه أي صاحبه)9(. 

اجلرجاين  الرشيف  يقول  االصطالح  ويف 
)ت816هـ(: "أمُر يشرُي إىل املطلوب")10(، ولعل 
اجلملة  يف  تكمن  اجلرجاين  معنى  يف  اإلشارة 
الدليل،  تكون  غالبًا  واإلشارة  )يشرُي(  الفعلية 
والدليل هو القرينة التي يستدل منها يف العملية 
اللغوي،  النص  من  املنشود  املعنى  إىل  اخلطابية 
ومن خالل املعنى اللغوي واملعنى االصطالحي 
يمكن أن نستنتج عالقة رابطة بينهام وهي الربط؛ 
ألنَّ القرينة يف اجلملة تسهم يف ربط أجزائها)11( 
بني  بعالقات  متكاملة  نصية  وحدة  وإظهارها 
املكونات  تكون هذه  ثم  اللغوية ومن  مكوناهتا 
نصًا موحدًا متكاماًل إلظهار املعنى املنشود من 

لدن املتكلم.

ولعل من املفيد أْن نشرَي إىل أنَّ القرائن احلالية 
أصوهلا بدأت منذ أول مصنف يف النحو ويمكن 
أن تكون قبل ذلك وهو الراجح، يقول سيبويه 
شخص  صورة  رأيت  )إّنك  )ت180هـ(: 
فقلت:  الشخص  معرفة  عىل  لك  آية  فصار 
عبد اهلل وريّب كأّنك قلت: ذلك عبد اهلل أو هذا 
صورة  وهي  احلالية،  القرينة  وهنا  اهلل)12(  عبد 
الشخص كانت مسوغًا حلذف املبتدأ وأّنك من 

خالهلا عرفت اخلرب)13(.

املعنوية وتتمثل  أنواع منها      والقرائن عىل 
باإلسناد، والتعدية، والغائية، واملعية، والظرفية، 
واإلخراج،  والتفسري،  واملالبسة،  والتقوية، 

واخلالف، والنسبة، والتبعية.

وأخرى تسمى قرائن لفظية وتتمثل بـ)العالمة 
واملطابقة،  والصيغة،  والرتبة،  اإلعرابية، 

والربط، والتضام، واألداة، والتنغيم)14(.

مستنبطة  واللفظية  املعنوية  القرائن  وهذه   
كام  املقامية  أو  احلالية  القرائن  وأما  النص،  من 
من  مستنبطة  فهي  النحويني،  من  قسم  يسميها 
بحثنا،  موضوع  وهي  اللغوي،  النص  خارج 
وهذا النوع من القرائن ذو أثر كبري يف التحليل 
خالل  من  ألّنه  األربعة،  مستوياته  عىل  اللغوي 
إىل  ُترِشُد  فهي  األخرى،  القرائن  مع  تضافرها 
بعدم  والقطع  املحتمل  وتعيني  املجمل  تبيني 
القرائن  أعظم  من  وهي  املراد...  غري  احتامل 
يف  غلط  أمهلها  فمن  املتكلم  مراد  عىل  الدالة 

نظره، وغالط يف مناظرته)15(.
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القدامى  من  اللغة  علامء  أوالها  ولذلك 
واملحدثني عناية فائقة وأمهية كربى)16(.  

  احلسني  اإلمام  خيطب  أْن  أراد  ملا   *
خطبتُه الثانية ركب فرسُه، أخذ مصحفًا ونرشُه 
نرش  ولعل  الناس...  إىل  وخرج  رأسه  عىل 
والتقاليد  العادات  من  هو  رأسه  عىل  املصحف 
التي أصبحت تشري بشكل واضح إىل أّن املعركة 
بينهم  رصاع  وقع  إذا  فكان  املسلمني،  بني 
حيملون املصاحف داللة عىل كوهنم من جانب 
واحد، فتعالوا نحتكم للكتاب ألسنا نحن أهل 
الوحي،  ومهبط  الرسالة  وموضع  النبوة  بيت 
واإلشارة هنا إىل حديث الكساء املتفق عليه بني 
قرينة  توجد  آخر  املسلمني. ومن جانب  مجهور 
  كام أعتقد - تشري إىل أّن اإلمام احلسني -
 حممد جده  عىل  نزل  ألنه  القرآن؛  ابن  هو 
فنحن  مؤمنني  كنتم  إْن  تذكرة  كونه  عن  فضاًل 
أبعد  األمر  لعل  بل  الناطق،  القرآن  البيت  أهل 
)باآليات(  باملواطن  يذكرهم  أن  أراد  ذلك  من 
ومن  الكريم،  القرآن  يف  بحقهم  نزلت  التي 

َك فِيهِ ِمنحْ  أبرزها آية املباهلة َفَمنحْ َحاجَّ

َتَعالَوحْا  َفُقلحْ  الحْعِلحِْم  ِمَن  َجاَءَك  َما  َبعحِْد 
َونَِساَءنَا  بحَْناَءُكمحْ 

َ
َوأ بحَْناَءنَا 

َ
أ ُع  نَدحْ

نحُْفَسُكمحْ 
َ
َوأ نحُْفَسَنا 

َ
َوأ َونَِساَءُكمحْ 

َعَ   ِ اللَّ لَعحَْنَة  َعلحْ  َفَنجحْ نَبحَْتِهلحْ  ُثمَّ 
وكذلك   )61/3 عمران  )آل   الحَْكذِبنَِي
هَِب  ِلُذحْ  ُ اللَّ يُرِيُد  َما  إِنَّ التطهري  آية 

َيحِْت َوُيَطّهَِرُكمحْ  هحَْل الحْ
َ
َس أ َعنحُْكُم الرِّجحْ

ِهرًيا )األحزاب 33/33( وها هو القرآن  َتطحْ
عن  فضاًل  مسلمني،  كنتم  إْن  إليه  نحتكم  بيننا 
وقعت  التي  التحكيم  مسألة  إىل  ربام  اإلشارة 
 طالب أيب  بن  عيل  اإلمام  بني  صفني  يف 

ومعاوية بن أيب سفيان.

اللغويون  إليها  التفت  القرينة  وهذه 
ابن  ذكره  ما  ذلك  ُقبيل  ومن  والنحويون، 
من  أقيم  ما  ذلك  "ومن  هـ(:  )ت392  جني 
نحو  الناصبة  األفعال  مقام  املشاهدة  األحوال 
إذا رأيت قادمًا: خري مقدم، أي قدمت  قولك" 
الفعل  مناب  املشاهدة  احلال  فنابت  مقدم،  خري 
الناصب")17(، وهذا األمر كان بارزًا آنذاك، ألّنه 
يف عرص الفصاحة، واملنشئ إمام معصوم لذلك 
كانت: "مراعاة أحوال املخاطب من كّل جوانبه 
وهذه املراعاة تساعد عىل فهم النص من خالل 
اإلمام  أّن  يعني  مما  الوظيفي")18(  املعنى  تأدية 
 أسقط احلجج عن القوم الواحدة  احلسني 
تلو األخرى، فهو يستعمل كل القرائن اللغوية 
القوم  هؤالء  يعي  أْن  أجل  من  اللغوية  وغري 
يف  فهم  جدوى  دون  من  ولكن  هذه،  فعلتهم 
وألبسهم  وصّموا  ُعّموا  قد  وطغياهنم  كفرهم 

الشيطان قبح عملهم.

ما  ويلكم  قائاًل:   اإلمام خطب  ثم   *

وأنا  قويل؟  فتسمعوا  يل  تنصتوا  أْن  عليكم 

أدعوكم إىل سبيل الرشاد، فمن أطاعني كان 
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من املرشدين، ومن عصاين كان من املهلكني، 

وُكّلكم عاٍص ألمري، غرُي مستمع قويل، فقد 

ُملئت بطونكم من احلرام وطبَع عىل قلوبكم، 

.)19(ويلكم أال تنصتون؟ أال تسمعون

سعد  ابن  قوم  حال    اإلمام  شاهد  فلام 
لعنه اهلل من جتاهلم للمصحف الرشيف وعدم 
سامع قوله وخطبته؟ أخذ منحى آخر يف خطبته 
وهو استعامل ألفاظ تدل عىل التنبيه ولكن بشدة، 
حال  يف  األلفاظ  هذه  عليه  تدل  ما  عن  فضاًل 
االعتيادي،  الكالم  تستعمل يف  فهي ال  نطقها، 
و إنام استعملها اإلمام  بعد مشاهدة أحوال 
استعامل  الرضوري  من  أْن  فوجد  املخاطبني، 
اللغوية  املجتمع  ثقافة  مع  يتناسب  خطاب 
هذه  فنلحظ  اهلل(  )لعنه  سعد  ابن  بقوم  املتمثل 
األلفاظ: )ويلكم، ما عليكم، تنصتوا، تسمعوا، 
عىل  طبع  بطونكم،  ملئت  عصاين،  أدعوكم، 

قلوبكم(.

احلال  قرينة  مع  تدل  األلفاظ  هذه  كلَّ  أّن 
املشاهدة عىل شدة األمر، وهي املنتجة من خالل 
حييط  وما  الكالمي)20(،  املوقف  يف  املشاهدة 
بالقوم وما يالبسهم من ظروف، فكانت دلياًل 
قاطعًا عند اإلمام  عىل عصياهنم وجهلهم 
بشدة األمر الذي هم فيه؛ ألنَّ املشاهدة قد أغنته 
عن ذلك، لذلك متثلت القرينة احلالية بأساليب 
بني  اخلطابية  العملية  عنارص  ضوء  يف  الكالم 
املتكلم واملخاطب والعالقة التواصلية بينهام)21(.

امُلرشدين ومن  فمن أطاعني كان من 

املقابلة  نلحظ  فهنا   امُلهلكني عصاين كان من 
واهلالك  اإلرشاد  وبني  والعصيان،  الطاعة  بني 
بعد  اآلن  حتدد  أْن  فيجب  حال  مشاهدة  هي 
من  تكون  أْن  فإما  القرينة،  لديك  توافرت  أن 
أو  املعصوم  اإلمام  طاعة  خالل  من  املرشدين 
اإلمام  عصيان  خالل  من  املهلكني  من  تكون 
املعصوم، ألّن اإلنسان خيترب يف ساعات الشدة، 
لعنهم  وأعوانه  يزيد  بني  الفصل  هو  واليوم 
اإلمام  مع  الفتح  وإدراك  احلق  طريق  وبني  اهلل 
ورسوله  اهلل  حتاربون  اآلن  وأنتم    احلسني 

عندما حتاربون أهل بيته.  

وقبل هذا كان اإلمام  هييئ هلم االستعداد 

عليكم  ما  بقوله:  بدأ  إذ  كالمه،  إىل  لالستامع 

أن تنصتوا يل فتسمعوا قويل أراد منهم قرينة 
حالية من أجل التواصل يف العملية اخلطابية بينه 
وبينهم انصتوا أْي اصغوا إىل كالمي، وبعد ذلك 
أفهموا قويل من خالل االستامع وكررها يف هناية 
أال  أنشاءها )ويلكم  أراد  التي  العملية اخلطابية 

تنصتون؟ أال تسمعون؟(.

فتالوم أصحاب عمر بن سعد بينهم وقالوا: 
)انصتوا له( ثم خطب فيهم. وهذا يدلّل عىل أّن 
 قد حقق هدفه املنشود من مراعاته  اإلمام 
للقرائن احلالية عند املخاطبني فضاًل عن العمق 
اللغوي الذي يمتلكه كيف ال ؟ وهو إمام األمة 

املعصوم. 
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وبان  سكتوا  ما  بعد  أي  ذلك  وبعد     
اإلمام  إىل  واإلصغاء  االستصنات  من  حاهلم 
ثم  وآله  حممد  عىل  وصىل  عليه  وأثنى  اهلل  محد 

قال تبًا لكم أيّتها اجلامعة وَتَرحًا! أحني 

استرصختمونا واهلني فأرصخناكم موجفني، 

وحششتم  إيامنكم،  يف  سيفًا  علينا  سللتم 

وعدوكم؟  عدّونا  عىل  اقتدحناها  نارًا  علينا 

بغري  أوليائكم  عىل  ألعدائكم  إلبًا  فأصبحتم 

عدل أفشوُه فيكم، وال أمل أصبح لكم فيهم، 

عيش  وخسس  أنالكم،  الدنيا  من  احلرام  إال 

طمعتم فيه، من غري حدث كان منّا وال رأي 

 .)22(...تفيل لنا

استعمل    اإلمام  أّن  هنا  املالحظ  إّن 
عن  التعبري  خالل  من  احلالية  السياق  جماالت 
ألّن  وكذلك  املتنوعة  بأنامطه  الكالم  أساليب 
اختالف األساليب وتباينها ما هو إال من أجل 
التنوع  أنَّ هذا  املعنى)23(  فضاًل عن  اإلبانة عن 
الكالم  يف  املنشودة  الغايات  تنوع  من  نابع 
واملعروف أّن اإلمام  حاول جاهدًا بكّل ما 
خلدمة  يوظفها  أن  وأساليب  وسائل  من  يملك 
عىل   مشوشًا  يبقى  ال  حتى  إيضاحه  و  املعنى 
اآلخرين، ألن املوقف آنذاك كان يقال أّن اإلمام 
خارج عىل إمام عرصه وهو ما كان مرسخًا عند 
الفئة الطاغية لذلك كانت احلاجة رضورية لتنوع 
األسلوب إذا ما علمنا أّنه أي –األسلوب- هو 

الطريقة التي يمكن أْن تْوثر يف هؤالء القوم عىل 
اعتبار أّن الكفر والضاللة قد طبع عىل قلوهبم، 
وهذا األمر شائع عند العرب، فقد دعت احلاجة 
دواعي  لتنوع  تبعًا  اجلمل  املتكلم  ينوع  أْن  إىل 
الكالم، ولذلك كان لكّل داٍع أسلوب معني يعرب 
عنه فلإلثبات أسلوبه وللنفي أسلوبه،  وللطلب 
تكمن  املتكلم  فحاجة  مغاير...  ثالث  أسلوب 
يعرب  التي  واألفكار  املعاين  إيصال  يف  رغبته  يف 
عنها بأساليب خمتلفة)24(، فلو الحظنا عبارة )تبًا 
لكم، وترحًا( لوجدناها ألفاظا يفرضها احلدث 
عىل  تدل  حالية،  قرائن  تكون  عندما  الكالمي 
انحراف املخاطب عن معاين املتكلم فضاًل عن 
الكالمي  للحدث  مصاحبة  أصواتًا  تولد  كوهنا 

إذ يف الغالب تكون بنربة ختتلف عن غريها.

فالرصخة  واهلني(  استرصختمونا  )أحني 
يف  االعتيادي  الصوت  عن  خيتلف  صوت  فيها 
يتناسب  وهذا  واملخاطب،  املتلقي  بني  املناداة 
شدة  من  والتحري  العقل  ذهاب  وهو  الوله  مع 
التحري  وهذا  فيه،  أنتم  الذي  األمر  أي  الَوْجد 
يستنبط من واقع الذين خاطبوه سواء بكتبهم أم 
إنام  والوله  الرصخة  بني  والعالقة  بمرسوليهم، 
بقرينة حالية مستنبطة من شدة األمر الذي وقع 
فيهم وهو تويل يزيد )لعنُه اهلل( اخلالفة بعد أبيه.

استجبنا  أي  موجفني(  )فأرصخناكم 
والقرينة  واخليل،  اإلبل  كسري  سريًا  لرصختكم 
احلالية هاهنا هي الرسعة بني وقع االبل واخليل 
أثناء العجلة يف  من خالل الصوت الذي ترتكه 
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املسري والعالقة بني صوت الرصخة التي تكون 
شدة  بحسب  آخر  إىل  شخص  من  بتفاوت 
األمر، وهذه إشارة من اإلمام احلسني  إىل 
شدة األمر الذي هم فيه. )سللتم علينا سيفًا يف 
ألمر  غمده  من  ُيسلُّ  عندما  فالسيف  إيامنكم( 
صلب خيرج صوتا يشبه صوت الرصخة، وهي 
نارًا(  علينا  )وحششتهم  وكذلك  حالية  قرينة 
منجله  يرتك  الزرع  حيرث  عندما  اإلنسان  ألّن 
عدونا(  عىل  )اقتدحناها  وكذلك  آخر  صوتًا 
فالقدح كذلك يرتك صوتًا. فالقرينة احلالية هي 
اخلطابية  العملية  يف  األثر  يرتكه  الذي  الصوت 
  بني املنشئ واملتلقي، وبعد ذلك يبدأ اإلمام
بتقرير أعامل قوم عمرو بن سعد لعنه اهلل، )كيف 
أصبحتم إلبًا الزمني ألعدائكم( وهم يف األصل 
قوم عمرو بن سعد لعنه اهلل، عىل أوليائكم الذين 
طلبتموهم من خالل الرسل والكتب فضاًل عن 

تكليفكم الرشعي.

   والقرينة احلالية  هنا هي الشدة التي طلبتمونا 
عىل  أعدائكم  مع  بشدتكم  أصبحتم  اآلن  هبا 

أوليائكم.

إىل  إشارة  لعلها  فيكم(  أفشوه  عدٍل  )بغري 
مع  عهده  نقض  الذي  سفيان  أيب  بن  معاوية 
اإلمام احلسن وجعل اخلالفة بعهده شورى 
ولكنه أورثها إىل ابنه يزيد، والقرينة احلالية هي 
عدم وجود العدل الذي مّر من قبل ومل نلمس 
وأين  إياه  منحوكم  الذي  الوعد  وبني  منه  شيئًا 

هذا من ذاك؟

يبدو  خطابه  يف    احلسني  اإلمام  ولعل 
الهّنا  املخاطبني،  حلواس  مراعاته  يف  واضحًا 
معني نضب يف إيصال الفكرة التي يراد إبالغها، 
من  قسم  ذكر  عن  يغنيان  والبرص  السمع  ألن 
مبارشة)25(  ذكرها  من  حاجة  ال  التي  األلفاظ 
ترقب.  حال  آنذاك  القوم  حال  فإنَّ  لذلك 
  وانتظار وتوجه إىل خطاب اإلمام احلسني
احلدث  داخل  والوجود  العني  رؤية  عن  فضاًل 
اللغوي، ومن خالل هذه القرائن استطاع اإلمام 
العملية  ملعطيات  وفقًا  خطابه  يوظف  أْن   
قد  األمر  وهذا  واملتلقي،  املنشئ  بني  اخلطابية 
أثمر ميدانًا -أي داخل امليدان- فلوال اخلطاب 
املؤثر ملا توجه احلر بن يزيد الرياحي إىل احلسني 

مثاًل فضاًل عن الذين تركوا ساحة القتال.

  ثم قال اإلمام  :َفَهالَّ لُكُم الويالت؟! 

طامٌن،  واجلأُش  مشيُم  والسيف  تركتمونا، 

أرسعتم  ولكن  ُيْستصحف،  ملا  والرامي 

كتهافت  إليها  وتداعيُتم  َبا،  الدَّ كطرية  إليها 

.)26(..الفراش

وهنا اإلمام ربط بني القوم وبني املثل )كطرية 
قبل وقوع  اهلروب  بينهام هو  الدبا...( والقرينة 
واجلأش  مكبول،  أي  مشيُم  فالسيف  احلدث 
أنتم  ولكن  الرأي،  وكذلك  مطمئن  أي  طامن 
قبل هذا وذاك كنتم كطرية الدبا التي هترب قبل 

وقوع احلدث)27(.
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 باحلكم  يبدأ اإلمام  وبعد هذا اخلطاب 
كان  الذي  العهد  من  الرغم  فعىل  أفعاهلم،  عىل 
وبني  احلسني  اإلمام  وهو  املنشئ  بني  أي  بيننا 
أهل  أعطاها  التي  املواثيق  حول  املخاطبني 

الكوفة لإلمام وهو من القرائن احلالية.

أعطوه  الذين  خيصص    اإلمام  بدأ  ثم 

وِشَذاَذ  األمة،  ياعبيد  لكم  فسحقًا  املواثيق: 

الَكلِم  وحُمريف  الكتاب،  ونبذة  األحزاب، 

وُمْطفئي   الشيطان،  وَنَفَثَة  اآلثاِم،  وُعصبة 

عرتة  وُمبيدي  األنبياء،  أوالد  وقتلِة  السنن، 

وُمؤذي  بالنسب،  العار  وُملحقي  األوصياء، 

املؤمنني ورُصاخ أئمة املستهزئني الذين جعلوا 

أنفسهم  مت هلم  قدَّ ما  ولبئس  القرآن عضني 

والتخصيص   ،)28(خالدون هم  العذاب  ويف 
)اإلمام  املنشئ  إّن  إذ  باملخاطب  مرتبط  هنا 
( خصص القوم: قوم عمرو بن سعد لعنه 
وعطف  األمة(  عبيد  )يا  النداء  بأسلوب  اهلل 
يذكر  أْن  دون  من  ندائيًا  تركيبًا  عرش  أحد  عليه 
قوله  يف  كام  باملنادى  اكتفاًء  فحذفها  النداء  أداة 

 َهَذا َعنحْ  عحْرِضحْ 
َ
أ يُوُسُف  وجل:  عّز 

املراد معلوم واحلذف  )يوسف 29/12(، ألّن 
هنا لقوة الداللة فضاًل عن قرينة احلال)29( وهي 
عىل  املنشئ  وقدرة  يناديه  ممن  املخاطب  قرب 
التنبيه من  غري أداة. وملا كان النداء طلب  إقبال 
النداء  بأداة  حيدث  وهو  املتكلم  عىل  املخاطب 

اخلطابية  العملية  فإّن  ذلك  عن  فضاًل  واملنادى 
املتكلم  بني  وثيقة  عالقة  عىل  مبنية  تكون  هنا 
تكون  فيه  املستعملة  واألدوات  واملخاطب، 
كانت  ولذلك  املخاطب،  أحوال  بني  متباينة 
عن  فضاًل  والتوكيد  التنبيه  يف  تنحرص  غايته 

األرسار واخلفايا الكامنة يف نفس املنشئ)30(. 

هي  اخلطاب  هذا  يف  احلالية  القرائن  ومن 
 :أسباب النزول واإلشارة كانت متمثلة بقوله

  نحُْفُسُهمحْ
َ
أ لَُهمحْ  َمتحْ  قَدَّ َما  َلِئحَْس 

)املائدة   َخالُِدوَن ُهمحْ  الحَْعَذاِب  َوِف 
املباركة  اآلية  نزول  سبب  إىل  إشارة   )80/5
وأصحابه(؛  األرشاف  بن  )كعب  مكة  هيود  يف 
 ،اهلل رسول  عىل  املرشكني  استجاشوا  إْذ 
يقول اإلمام الباقر يتولون امللوك اجلبارين 
ويزينون هلم أهواءهم ليصيبوا من دنياهم، وهو 
من  قدموا  ما  فبئس  فعاهلم  لسوء  وتنبيه  توبيخ 
العجل، وذكر ابن عباس وجماهد أهّنا يف املنافقني 

من اليهود)31(.

من  نزلت  الذين  اليهود  إىل  إشارة  وكذلك 
القرآن  جعلوا  فاقتسموا،  التوراة  عليهم  قبل 
كأعضاء  أعضاء  وجعلوه  فرقوه  أي  عضني 
اجلزور، فامنوا ببعضه وكفروا ببعضه، فامنوا بام 

وافق دينهم وكفروا بام خالف دينهم)32(. 

املعنى  عىل  يوقفهم  أْن  أراد    فاإلمام 
احلقيقي من خالل قرينة النص القرآين املستشهد 
اخلاطئ  الفهم  دفع  عن  فضاًل  اخلطاب،  يف  به 
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منهم،  قسم  عند  تولد  يكون  أْن  ممكن  الذي 
أي  أحواهلم،  إىل  اخلطاب  إىل ختصيص  وإشارة 
واملنافقون،  اليهود  كان  كام  تكونوا  ال  بمعنى 
عند  برزت  حالية  قرينة  النزول  أسباب  وقرينة 

املفرسين واللغويني)33(.

اإلمام  أّن  عىل  يدل  إنَّام  هذا  دّل  وإن 
إال  كبرية  وال  صغرية  يرتك  لن   احلسني
رفع  أجل  من  اخلطابية  العملية  يف  استثمرها 
القوم،  أصاب  ربام  الذي  والتوهم  التشويش، 
يدنو  فأخذ  يزيد  بن  احلر  أثر يف  قد  األمر  وهذا 
له  فقال  قلياًل  قلياًل    احلسني  اإلمام  من 
املهاجر بن أوس: )أتريد أْن حتمل؟ فسكت احلر 
وأخذته الرعدة، فارتاَب املهاجُر من هذا احلال، 
وقال له: إّن أمرك ملريب... فقال احلر: إيّن أخرُي 
نفيس بني اجلنة والنار، واهلل ال اختاُر عىل اجلنة 

شيئًا ولو أحرقت(. 

ويلكم!    اإلمام  فيهم  خطب  ثم   *

تتخاذلون؟..  وعنا  تعضدون؟  أهؤالء 

عليه  وشجْت  قديٌم  فيكم  غدٌر  واهلل  أجل 

وثبتت  فُروعكم،  عليه  وتأّزرْت  أحوالكم، 

فكنتم  صدوركم،  وغشيْت  قلوبكم،  عليه 

أخبث ثمر شجًا للناظر، وأكلة للغاصب، أال 

اإليامن  ينقضون  الذين  الناكثني  عىل  اهلل  لعنة 

كفياًل  عليكم  اهلل  وقد جعلتم  توكيدها،  بعد 

.)34(..!فأنتم واهلل هم

لقد أفاد اإلمام من قرينة التنغيم لإلشارة 
يعد  التنغيم  أّن  واملعروف  احلالية،  القرينة  إىل 
املختلفة  أنامطها  إىل  اجلمل  تصنيف  يف  عاماًل 
من إثباتية واستفهامية وغريها، فضاًل عن ذلك 
نوع  عىل  احلكم  يف  فيصاًل  يكون  التنغيم  فإن 
اجلملة وهو يقوم بعمل داليل من خالله هيتدي 
ملستوياته)35(،  وفقًا  اجلملة  أو  املعنى  فهم  إىل 
التعجب، و)أهؤالء  فقوله:)ويلكم( داللة عىل 
تعضدون( داللة عىل االستفهام، ولنا تتخاذلون 
فيها استفهام وفيها إشارة إىل غدر أهل الكوفة 
فعله  وما    طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  مع 
اإلمام احلسن، ومن  مع  اخلوارج وكذلك 
أصوهلم  وتفصيل  بتصنيف  اإلمام  يبدأ   خالله 
أنتم  الذي  الغدر  حيث  من  عليها  مازالوا  التي 
النص  نزول  سبب  إىل  اإلشارة  عن  فضاًل  فيه، 

َبعحَْد  يحَْماَن 
َ األحْ َتنحُْقُضوا  َوَل  القرآين 

 اهلل ألن  91/16(؛  )النحل   تَوحْكِيِدَها
ابن  العهد ذكره  بالعهد والوعد من  بالوفاء  أمر 
عباس، وقال غريه من املفرسين إّنه هني من اهلل 
وإبرامها  عقدها  بعد  اإليامن  نكث  عن  سبحانه 
إشارة  النص  نزول  اهلل، وسبب  باسم  وتوثيقها 
أخرى من اإلمام إىل القرينة احلالية إذ نزلت 
فقال  اإلسالم  عىل   النبي بايعوا  الذين  يف 
حيملنكم  ال  بايعوه  الذين  للمسلمني  سبحانه 
البيعة  نقض  عىل  املرشكني  وكثرة  املسلمني  قلة 
عليكم  اهلل  جعلتم  وقد  حافظكم)36(،  اهلل  فإّن 
كفياًل فأنتم واهلل هم! وإّنام اإلنسان يؤكد األمر 
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عىل نفسه بذكر اسم اهلل تعاىل عىل جهة اإليامن 
قرينة  وهي  األمر)37(،  ذلك  سبحانه  ليحفظ 
حالية، ألّن الكفالة من اهلل وليست من البرش. 
من كّل هذا نلحظ أّن القرينة احلالية كان هلا سمة 
عن  فضاًل  احلسيني،  اخلطاب  عنارص  يف  بارزة 
مراعاهتا بكّل جوانبها من خارج النص اللغوي 
اإلشارة  أجل  من  متنوعة  بوسائل  واالستعانة 

هلا. 
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Nuggets of Intellectual and Cultural life

 of the Holy City of Karbala

Khamael Shakir Al-Jamalli

Center of Arabic Scientific Heritage Revival

University of Baghdad

 Abstract
The city of Karbala is specialized for a long time. Its history is full of outstanding happenings and 

serious events since its soil had witnessed one of the most important events; the martyrdom of Imam 
Al-Husain (P.B.U.H) on 61 A.H. during al-Taf Battle which is counted as one of the most noble epics 
of martyrdom and redemption.

In addition to its holiness, the city containes several groups of intellectual and cultural properties 
such as religious schools and scientefic institutes from which a larg number of scientists wer gradu-
ated. Hence,  we have decided to decleare these specifications along the history of this city, especially 
since the 12th Hijjri century when the schools started to appear in a new face afetr teaching was inside 
mosques and corridors of the holy shrines only. 

This research also includes introduction of the most important schools and a summry of each one. 
It also introduces the most outstanding relegious characters in that period of time and reffering to  the 
shrines, stations, and mosques as well as Hoseyniat. This is just to give a clear picture of the shining 
history of this ancient city.

....................................................................................................................................
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املستخلص

بالغة  بأمهية  املقدسة  كربالء  مدينة  حتظى 
ومنذ زمن بعيد، فتأرخيها حافل باألمور العظام 
إحدى  تربتها  شهدت  إذ  اجلسام،  واحلوادث 
استشهاد  حادثة  وهي  أال  الكبرية  احلوادث 
الطف  واقعة  يف  61هـ  عام   احلسني اإلمام 

التي تعد من أنبل مالحم الشهادة والفداء.

تتمتع  فإهنا  املدينة  هذه  قدسية  عن  وفضال 
واحلضارية  الفكرية  اخلصائص  من  بمجموعة 
ملا موجود فيها من مدارس دينية ومعاهد علمية 
خترج منها عدد كبري من العلامء، وهلذا ارتأينا يف 
عىل  اخلصائص  هذه  نستعرض  أن  البحث  هذا 
مر تاريخ هذه املدينة املقدسة وحتديدًا من القرن 
الثاين عرش اهلجري، حيث انبثقت هذه املدارس 
بصورة جديدة بعد أن كانت الدراسة تتم داخل 

اجلوامع ويف أروقة الروضة املقدسة فقط.

وقد اشتمل البحث أيضًا عىل ذكر أهم هذه 
أهم  ثم  منها،  واحدة  كل  عن  ونبذة  املدارس 
املدة مع إشارة إىل  الدينية يف تلك  الشخصيات 
واحلسينيات،  واملساجد  واملقامات  املراقد  ذكر 
لنعطي صورة واضحة عن التأريخ املرشق هلذه 

املدينة العريقة.  

املقدمة

كربالء مدينة إسالمية مشهورة قبل اإلسالم 
احلافل  وتارخيها  بقدسيتها  متتاز  بعيد،  بزمن 
باألمور العظام واحلوادث اجلسام حيث شهدت 
الشهادة  مالحم  أنبل  من  واحدة  حادثة  تربتها 

والفداء أال وهي حادثة الطف اخلالدة. 

اجلنوب  إىل  100كم  بعد  عىل  املدينة  تقع 
الغريب من العاصمة بغداد، عىل حافة الصحراء 

 شذرات من احلياة الفكرية واحلضارية

ملدينة كربالء املقدسة

املدرس الدكتور
مخائل شاكر اجلاميّل

مركز إحياء الرتاث العلمي العريب
جامعة بغداد

....................................................................................................................................
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جلدول  اليرسى  اجلهة  وعىل  الفرات  غريب  يف 
احلسينية، وتقع املدينة عىل خط طول44 درجة 
و31   درجة    3 عرض  خط  عىل  دقيقة  و40  
ومن  األنبار  حمافظة  الشامل  من  وحيدها  دقيقة، 
حمافظة  الرشق  ومن  النجف  حمافظة  اجلنوب 
احللة وقسم من حمافظة بغداد ومن الغرب بادية 

الشام وأرايض اململكة العربية السعودية.

البابيل،  العهد  إىل  كربالء  مدينة  تاريخ  يعود 
تعني  كربالء  كلمة  أن  الباحثني  بعض  ويرى 
البابلية  من  أصلها  كلمة  وهي  اإلله(،  )قرب 
)كور  كلمة  من  منحوتة  أهنا  وقيل  القديمة، 
القرى  من  جمموعة  متثل  التي  العربية،  بابل( 
سدة  من  القريبة  نينوى  ومنها  القديمة،  البابلية 
)أرض  اليوم  تسمى  التي  والغارضية،  اهلندية، 
ثم  )الطف(  ايضًا  اسامئها  ومن  احلسينية(، 
ثم  النواويس،  وكذلك  بابل،  عقر  أو  كربالء 
احلري الذي يعرف اليوم باحلائراحلسيني، وسمي 
قرب  موضع  حول  حار  قد  املاء  ألن  االسم  هبذا 
العبايس  املتوكل  أمر  عندما   احلسني اإلمام 
تاريخ  أن  املؤرخني  هبدمه وسقيه، ويرى بعض 
النهرين  طسوج  مدن  تاريخ  إىل  يعود  كربالء 
)الفرات  باالكوباس  هنر  ضفاف  عىل  الواقعة 
كان  للصالة   قديُمَ  معبُد  وهناك  القديم(، 
من  مركب  كربالء  لفظ  وإن  أرضها،  عىل  يقام 
الكلمتني اآلشوريتني )كرب( أي حرم و )أيل( 
أي اهلل، ومعنامها  )حرم اهلل( وذهب آخرون إىل 

أهنا كلمة فارسية املصدر مركبة من كلمتني ايضًا 
مها )كار( أي عمل و )باال( أي األعىل ويكون 

معنامها )العمل األعىل(. 

الكربة  من  مشتقة  كربالء  كلمة  أن  وحيتمل 
املوضع  هذا  أرض  كانت  فلام  الرخاوة،  بمعنى 
يقال  النقاوة  من  كربال....أو  سميت  رخوة 
عىل  فيجوز  ونقيتها،  هززهتا  إذا  احلنطة  كربلت 
احلىص  من  منقاة  األرض  هذه  تكون  أن  هذا 
نبت  اسم  والكربل  بذلك،  فسميت  والدغل 
من  الصنف  هذا  يكون  أن  فيجوز  احلامض 

النبات يكثر وجوده هناك فسميت به. 

شذرات من احلياة الفكرية واحلضارية 

ملدينة كربالء املقدسة:

اشتهرت مدينة كربالء املقدسة بإرثها الفكري 
ومعاهدها  الدينية  بمدارسها  و  احلضاري، 
العلمية املنترشة يف أرجاءها املختلفة، مما يعطي 
العلمية  تقدم وتطور حركتها  دلياًل إضافيًا عىل 
للمستوى  مؤرش  أهم  إن  إذ  العريقة،  الدينية 
الفكري احلضاري والنهوض العلمي ألية مدينة،  
إنام يكمن يف تنوع وتعدد  مكتباهتا، ومدارسها، 
املنترشة  والبحث  الدرس  وحلقات  ومعاهدها 
الدينية  العلوم  املختلفة. وكان طالب  بأرجائها 
الفضيلة  وعشاق  والتحقيق  البحث  وهواة 
والوافدين  املجاورين،  من  اخللقي   والتهذيب 
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من  والبلدان  املدن،  خمتلف  من  كربالء  عىل 
األثرياء  من  العديد  دفع  ما  العددية،  الكثرة 
األخيار، واألمراء الصلحاء، واحلكام من ذوي 
السليمة  الدينية  واملنطلقات  الكريمة،  النفوس 
إىل التربع ببناء املدارس العلمية الدينية وتشييد 
أيضًا  توظيفها  يمكن  التي  واحلسينيات  الزوايا 

يف جمال التدريس والبحث العلميني)1(. 

غري أن املدارس العلمية الدينية يف هذه املدينة 
ابتداًء  فأكثر  أكثر  اختذت صورة حمددة  املقدسة 
من القرن الثاين عرش اهلجري، أي أن املدارس 
أجواء  يف  انترشت  اجلديدة  صورهتا  يف  الدينية 
كربالء منذ بداية هذا القرن تقريبًا، وذلك ألن 
الدراسة قبله كانت تتم داخل اجلوامع والزوايا 
املقدسة  احلسينية  الروضة  وأروقة  الدينية، 
وحدها كام قلنا انفًا ومل يكن هناك عدد مساكن 

لطلبة العلم والفضيلة مثلام هو موجود اآلن. 

هي  دينية  علمية  مدرسة  أقدم  وإن  هذا 
مدرسة )حسن خان(، التي يرجع تاريخ بنائها 
أو درس  إىل سنة 1180هـ، والتي خترج منها، 
فيها أكابر العلامء والتدريسيني يف كربالء خالل 

القرنني األخريين)2(.

ومن أهم املدارس الفكرية العلمية يف كربالء 
املقدسة: 

1. مدرسة )السردار( حسن خان : 

1180هـ  سنة  العلمية  املدرسة  هذه  نشأت 
يف  دينية  علمية  مؤسسة  أكرب  حينها  وكانت 
املقدسة  العتبات  يف  نظريهتا  توجد  قلام  كربالء، 
بالعراق. وكانت تقع يف الزاوية الشاملية الرشقية 
أن  قبل   احلسني اإلمام  روضة  صحن  من 
يتم هدمها بتاريخ 16 حمرم احلرام سنة 1368هـ 
يف مرشوع إجياد الشارع الدائري حول احلرضة 

احلسينية الرشيفة. 

والفقهاء  العلامء  من  النخبة  منها جيل  خترج 
أمثال  العظام،  اإلسالميني  واملفكرين  والثقاة، 
الدين  مجال  السيد  الكبري  اإلسالمي  املصلح 
األسدآبادي املعروف بـ)األفغاين(، والفقيه املريب 
والعامل الكبري الشيخ رشيف العلامء املازندراين، 
مثلام درس فيها كبار العلامء واملراجع املعروفني 
مدرسة  وكانت  األخريين،  القرنيني  خالل 
واسعة وكبرية جدًا احتوت عىل 70 غرفة وعدة 
آثارها  تزال  وما  َمدَرس،  شكل  عىل  صاالت 
قائمة حتى الوقت احلارض هذا، أي أهنا ما تزال 
تضم  حيث  أقل  بمساحة  ولكن  علمية  مدرسة 

16 حجرة)3(.

املدرسة  هذه  معامل  من  النظر  يلفت  ومما 
ببالطات  املغطاة  جدراهنا  الرائدة،  العلمية 
بديعة،  هندسية  بأشكال  ومنقوشة  مزخرفة 
وروعة  دقة  بكل  منقوشة  قرآنية  آيات  تعلوها 
الرسدار حسن خان  املرحوم  أنفق  ومجال. وقد 
وتأسيس  إنشائها،  يف  كبرية  أمواالً  القزويني 
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الالزمة  األموال  عليها  تدر  لكي  هلا  األوقاف 
وتوىل  هبا.  الدارسني  الطالب  وإعاشة  إلدارهتا 
وكان  أجالء  علامء  خمتلفة  أوقات  يف  إدارهتا 
عباس  السيد  الفاضل  العامل  هلا  املتولني  آخر 

الطباطبائي)4(.

2. املدرسة الزينبية : 

املعاهد  من  بدورها  املدرسة  هذه  كانت 
وسميت  وقتها،  يف  واملزدهرة  املعروفة  العلمية 
الزينبية،  باب  بجانب  لوقوعها  االسم  هبذا 
 ،أحد أبواب صحن روضة اإلمام احلسني
العلوم  بطالب  مزدمحة  األخرى  هي  وكانت 
فيها،  التدريس  تولوا  الذين  بني  ومن  الدينية، 
1347هـ.  سنة  املتوىف  اهلر  جعفر  الشاعر  العامل 
وتلميذه املربر العامل والفقيه الكبري الشيخ حممد 

اخلطيب املتوىف سنة 1380هـ.

يف  اهلدم  يد  تطاهلا  أن  قبل  توليُتها  كانت 
مرشوع الشارع الدائري حول احلرضة احلسينية 
بيد املريزا الشيخ عبد احلسني الشريازي، وقبله 
الشيخ  الروحي،  الزعيم  اجلليل  والده  بيد 
العراقية  العرشين  ثورة  قائد  الشريازي  تقي 

الكربى)5(.

3. املدرسة اهلندية : 

الوقت  يف  العلمية  املدارس  أهم  من  هي 
الثالث  القرن  أواخر  يف  أنشئت  احلارض، 
اهلجري، كام ترصح بذلك وثيقة الوقف اخلاصة 

 هبا، تقع بالقرب من روضة اإلمام احلسني
الزعفراين، وتتألف من دورين يضامن  يف زقاق 
22 غرفة، وفيها أيضًا مكتبة عامة تعرف باسم 
)املكتبة اجلعفرية(، وكانت تصدر عنها النرشات 
والدورية،  األسبوعية  الدينية  والكراسات 
بدأت  التي  الدينية(  املسائل  )أجوبة  أمهها  من 
بالصدور والنرش سنة 1371هـ، وظلت تصدر 
بانتظام لسنوات عديدة متواصلة، قبل أن تتوقف 
تأسس  املدرسة  هذه  ويف  هنائيًا.  الصدور  عن 
سنة 1380هـ )مكتب رابطة النرش اإلسالمي(، 
الدينية  والكراسات  الكتب  ونرش  طبع  لغرض 
املسلمني  بني  باملجان  وتوزيعها  التوعوية، 
إذ  النائية،  اإلسالمية  الدول  يف  والقاطنني 
استطاع هذا املكتب طبع وتوزيع أكثر من ثالثة 
اآلف نسخة من الكتب النفيسة القديمة جدًا يف 
وعدة  وليبيا  العريب،  واملغرب  اندونيسيا  دول 

بلدان عربية أخرى، وبعض دول اخلليج. 

الثقايف  بنشاطه  املكتب  هذا  واستمر 
عىل  أرشف  وقد  طويلة،  لسنوات  اإلسالمي 
حممد  السيد  الفاضل  اخلطيب  حينه  يف  شؤونه 
هذه  من  خترج  وقد  احلائري.  القزويني  كاظم 
والفقهاء  العلامء  من  أجيال  عدة  املدرسة 
واملبلغني السالميني، ومن أشهر أساتذهتا حتى 
املرحوم  اهلجري،  عرش  الرابع  القرن  أواخر 
بارعًا  أستاذًا  كان  الذي  الرشتي،  جعفر  الشيخ 
خترج  وقد  السطوح  كتب  تدريس  يف  وقديرًا 
السيد  الفقيه  والعامل  الطالب،  من  املئات  عليه 
حممد صادق القزويني، وأية اهلل العظمى السيد 
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عبد  السيد  املجتهد  والفقيه  الشريازي،  حممد 
السيد  الورع  والفاضل  الشهرستاين،  الرضا 
الشيخ  والعالمة  البهبهاين،  االعتامد  مصطفى 
حممد تقي األصفهاين، والشيخ مهدي الرشتي، 
متوليًا  كان  الذي  الرشتي  جعفر  الشيخ  شقيق 
هلذه املدرسة حتى وفاته قبل حوايل مخسة عرش 

عامًا)6(.

تشري وثيقة وقفها إىل أهنا تأسست خصيصًا 
الدينية  املدارس  وأكرب  أهم  من  واحدة  لتكون 

العلمية يف كربالء قبل قرن ونصف تقريبًا )7(.

4- املدرسة البادكوية )الرتك( :

جدًا  والقديمة  املعروفة  الدينية  املدارس  من 
1270هـ،  سنة  تأسست  فقد  كربالء،  مدينة  يف 
هبا،  اخلاصة  الوقف  وثيقة  بذلك  ختص  كام 
بالكتب  زاخرة  ومكتبة  غرفة  ثالثون  فيها 
عنها  تصدر  وكانت  القيمة،  واملخطوطات 
مسلسل  بضمنها  ثقافية،  إسالمية  منشورات 
عن  عبارة  وهي  اإلسالمي(  الثقافة  )منابع 
جمموعة كتب لعدد من الكتاب واملؤلفني تصدر 
كل جمموعة منها يف الشهر، وقد خترج من هذه 
املدرسة العديد من العلامء والفضالء واخلطباء، 
وكان يتوىل مهام التدريس فيها ملدة طويلة تناهز 
املتبحر،  والفقيه  املحقق،  العامل  كاماًل،  جياًل 
سنة  املتوىف  الشاهرودي  حممد  الشيخ  احلاج 
حممد  الشيخ  الورع،  الزاهد  والعامل  1409هـ، 

الكلبايس املتوىف بحدود سنة 1404هـ)8(.

5. املدرسة السليمية : 

ومؤلفة  صغرية  مساحة  ذات  دينية  مدرسة 
من دورين، وفيها 13 حجرة وصالة للتدريس، 
تقي  عيل  املريزا  جامع  زقاق  يف  كائنة  وهي 
الذين  األساتذة  وأبرز  أشهر  ومن  الطباطبائي، 
واصلوا فيها مهمة التدريس وتربية جيل العلامء 
املتتبع،  والعامل  املحقق،  الفقيه  املجتهدين، 
املتوىف  البيارمجندي  اخلراساين  يوسف  الشيخ 
حممد  السيد  الفاضل  والعامل  هـ،   1397 سنة 
واملفكر  1384هـ،  سنة  املتوىف  البحراين  طاهر 
احلسيني  حسن  السيد  الراحل  اإلسالمي 

الشريازي)9(.

خان  سليم  حممد  احلاج  املرحوم  أسسها 
الشريازي سنة 1250 هـ، وكان قد خصص يف 
يواصلون  الذين  للطالب  شهرية  رواتب  وقته 
الدراسة فيها بانتظام، وكانت األموال املخصصة 
من إرثه هلذه الغاية تنفق وترصف حتت إرشاف 
القزويني،  آغامري  حسن  السيد  والفقيه،  العامل 
سنة  املتوىف  الكربى(  )األمة  كتاب  صاحب 

1380هـ )10(.

كانت تصدر عن هذه املدرسة جملة إسالمية 
واآلداب(  )األخالق  باسم  وفكرية،  اجتامعية 

ابتداء من سنة 1377هـ )11(.
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6.مدرسة شريف العلماء املازندراني : 

املتشعب من شارع  تقع يف زقاق )كدا عيل( 
املريب  بجانب  كائنة  وهي  الرئييس،  احلسني 
املجتهدين،  وأستاذ  النحرير  والعامل  العظيم، 
العلامء  رشيف  الشيخ  املحققني،  وإمام 
املازندراين احلائري املتوىف سنة 1245هـ، وهي 
عىل  وحتتوي  كربالء  يف  الدينية  املدارس  من 
العلوم  طالب  يسكنها  دورين،  يف  22غرفة 

الدينية، بينهم عدد من الطالب األجانب )12(.

وقد بادر بتأسيسها املجتهد األكرب، واملرجع 
سنة  املتوىف  احلكيم  حمسن  السيد  الديني 
العلوم  طالب  عىل  وقفًا  وجعلها  1390هـ، 
الدينية يف كربالء والنجف يف سنة 1384هـ)13(.

 :  7. مدرسة اإلمام الباقر

من  العديد  وتضم  اخلان،  باب  حملة  يف  تقع 
العديد  ويسكنها  والتدريس،  السكن  غرف 
عامة،  مكتبة  وفيها  الدينية،  العلوم  طالب  من 
ذات  والكراسات  الكتب  عنها  تصدر  وكانت 
الطابع التثقيفي اإلسالمي، وتقام فيها احلفالت 

يف بعض املناسبات واألعياد الدينية)14(.

خاصة  حسينية  قبل  من  املدرسة  هذه  كانت 
يف  الكاظمية  مدينة  من  القادمني  بالزائرين 
إدارهتا  توىل  ثم  الدينية،  واملناسبات  املواسم 
السيد عامد الدين بن املرحوم السيد حممد طاهر 

البحراين فحوهلا إىل مدرسة )15(.

: 8. مدرسة اإلمام الصادق

فيها  الدراسة  ومدة  رسمية،  دينية  مدرسة 
هي 6 سنوات، وقد تأسست بجهود نخبة من 
علامء كربالء األفاضل، وتقع عىل امتداد شارع 

احلسني يف حملة العباسية الغربية. 

السيد  اخلطيب  األمر  بداية  يف  عامدهتا  توىل 
بن  حممد  السيد  توالها  ثم  القزويني،  مرتىض 

السيد مرتىض الطباطبائي)16(.

مكتباتها: 

فيها  ملا  عريق  حضاري  إرث  كربالء  ملدينة 
من شواهد ومعامل دينية حارضة، وملا حتتويه من 
الكتب واملجلدات  العديد من  مكتبات ضّمت 
التي تنوعت يف مواضيعها وأبواهبا، فهي حتاكي 
الثقافية،  واملستويات  العمرية  الرشائح  خمتلف 
وهي تروي ظمأ زائرهيا من الكتاب والباحثني 
وإن  والنساء.  األطفال  والطلبة وحتى  والعلامء 
والتارخيية  الدينية  الناحية  من  املقدسة  لكربالء 
يعود  وذلك  املدن،  باقي  عن  متيزها  مكانة 
واجتامعية  وثقافية  دينية  مراكز  من  حتتويه  ملا 
تؤهلها لبناء مكتبات علمية رصينة، وأهم هذه 

املكتبات)17(:
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: 1. مكتبة املوىل ابي االفضل العباس

والتي كانت تقع يف باب قبلة مرقد أيب الفضل 
العباس سابقًا، وكان مؤسسها السيد عباس 
املخطوطات  أهم  عىل  حتتوي  كانت  الكاشاين. 
التارخيية والدواوين الشعرية واألدبية، والكتب 

الدينية، والسياسية )18(.

3. املكتبة املركزية : 

شاهد حضاري من شواهد املدينة، إذ تأسست 
1945م،  عام  املقدسة  كربالء  يف  املكتبة  هذه 
وكانت تقع  يف سوق النجارين سابقًا، ومن ثم 
حتتوي  1971م  عام  اجلديدة  البناية  إىل  حتولت 
رفوف املكتبة ما يقارب 20000 كتاب متنوعة 
االختصاصات، وخمطوطات ومطبوعات قديمة 
والدكتوراه،  املاجستري  طالب  عليها  يعتمد 
عدة  املكتبة  وتتضمن  املجتمع،  رشائح  وكافة 
وبدورها  والتي  االدارية،  الشعبة  منها:  أقسام 
تنقسم إىل وحدة الفهرسة والتصنيف. والوحدة 
الكتب(،  )استعارة  االستعارة   هي  الثانية 
وأخرى  للطالب،  إحدمها  قاعتان:  هبا  وتلحق 
و)خزانة  واملطالعة.  القراءة  هلم  تتيح  للطالبات 
 )22000( يقارب  ما  حتتوي  وهي  الكتب( 
والنادرة  القديمة  الكتب  فيها  توجد  إذ  كتاب، 
التي يعود تاريخ بعضها إىل أكثر من 100 عام 
البيانات،  إدخال   وحدة  اإلدارة  تتضمن  أيضًا 
بعنوان  تتعلق  معلومات  إدخال  وتتضمن 

املؤلف واملحقق  الكتاب وعدد صفحاته واسم 
ومكان  الطبع  وسنة  املطبعة  واسم  النرش  ودار 
واالنرتنت.  احلاسبة  وحدة  وكذلك  الطبع. 
تُعنى  والتي  الطفل،  مكتبة  شموهلا  عن  فضاًل 
بثقافة الطفل وهذه املكتبة عبارة عن قاعة جمهزة 
بعرشين جهاز حاسوب وشاشة عرض وكتب 
وجمالت تُعنى باألطفال ووجود ألعاب أطفال، 
كام أن املكتبة املركزية تقام فيها بعض الفعاليات 
التالوة  أحكام  تعليم  كدورات  والنشاطات، 

وبعض األنشطة الثقافية والفكرية)19(.

4. مكتبة العتبة احلسينية املقدسة : 

من أقدم املكتبات يف مدينة كربالء، إذ يعود 
تارخيها لسنة 1800م، وكانت عبارة عن خزانة 
تسمى باسم اإلمام احلسني، يوضع داخلها 
اهلدايا التي ترد من األمراء وامللوك، وحتتوي عىل 
الرقع وخمتلف  الكتب املخطوطة واملكتوبة عىل 
إىل  يرد  ما  وكل  العظام،  وألواح  اجللود  أنواع 

املرقد املطهر من األشياء األثرية)20(.
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أهم الشخصيات الدينية الفكرية املهمة:

ومكانتها  بقدسيتها  كربالء  مدينة  امتازت 
واإلباء  الشموخ  رمز  فهي  والتارخيية،  العلمية 
واملجد يف دنيا العلم واألدب واجلهاد منذ أقدم 
العصور واألزمنة، ونشري هنا إىل أهم شخصياهتا 
فيها  أقاموا  الذين  الفطاحل  العلامء  من  الدينية 

وخترجوا من معاهدها ونبغوا فيها:

1.محيد بن زياد النينوي مؤسس جامعة العلم 
يف كربالء املتوىف سنة 310هـ.

احلسن  بن  حممد  جعفر  أبو  الشيخ   .2
الطويس املتوىف سنة 460هـ.

3. الشيخ هشام بن الياس احلائري صاحب 
)املسائل احلائرية( املتوىف سنة 490هـ.

السيد فخار بن معد احلائري املوسوي   .4
املتوىف سنة 630هـ.

5. الشيخ أمحد بن فهد احليل األسدي املتوىف 
سنة 841هـ.

سنة  املتوىف  الكفعمي  إبراهيم  الشيخ   .6
900هـ. 

7. السيد نرص اهلل احلائري املدرس يف الروضة 
احلسينية املتوىف سنة 1168هـ.

8. الشيخ يوسف البحراين املتوىف يف كربالء 
احلرضة  يف  املدفون  1168هـ"  سنة 

احلسينية".
 9. املؤسس الوحيد باقر البهاهباين املتوىف سنة 
1205 هـ " واملدفون يف احلرضة احلسينية". 

املتوىف  العلوم  السيد حممد مهدي بحر   .10
1212هـ.

السيد عيل الطباطبائي الشهري بصاحب   .11
الرياض املتوىف سنة 1231هـ. 

املتوىف  املازنداين  العلامء  الشيخ رشيف   .12
سنة 1246هـ.

13. الشيخ خلف بن عسكر احلائري املتوىف 
سنة 1246هـ.

14. الشيخ حممد حسني األصفهاين صاحب 
الفصول املتوىف سنة 1261هـ. 

صاحب  القزويني  إبراهيم  السيد   .15
الضوابط املتوىف سنة 1262هـ. 

16. الشيخ عبد احلسني الطهراين املتوىف سنة 
1286هـ. 

سنة  املتوىف  الداماد  صالح  مرزا  السيد   .17
1303هـ. 

املتوىف  املازنداين  العابدين  زين  الشيخ   .18
سنة 1309هـ. 

19. السيد حممد حسني املرعيش املتوىف سنة 
1315هـ.

20. الشيخ حممد تقي الشريازي املتوىف سنة 
1338هـ. 

سنة  املتوىف  طعمة  احلسني  عبد  السيد   .21
1380هـ.

22. السيد مرزا مهدي الشريازي املتوىف سنة 
1380هـ. 

23. السيد حممد عيل الطباطبائي املتوىف سنة 
1338هـ )21(.
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مراقدها: 

1 . مرقد اإلمام احلسني

2 . مرقد أيب الفضل العباس

حبيب بن مظاهر – اجلناح األيرس. . 3

بنو هاشم – قلب اجليش .. 4

زهري بن القني – اجلناح األيمن. . 5

6 ..  خميم أهل البيت

مرقد احلر بن يزيد الرياحي. . 7

طريق كربالء – الكوفة – دمشق. . 8

قرية الغارضية. . 9

جرس يؤدي إىل الكوفة. . 10

التل الزينبي. . 11

12 . .  البئر الذي حفره اإلمام العباس

اخلندق املحيط باملخيم. . 13

جيش عمر بن سعد. . 14

احتياطي جيش يزيد. . 15

شمر بن ذي اجلوشن مع جيشه. . 16

خيمة الشمر امللعون. . 17

حجار بن أبحر مع جيش. . 18

خيمة عمر بن سعد. . 19

هنر الفرات )22(.. 20

مقاماتها:

هبا  يتربك  التي  واألماكن  املقامات  ومن   
الزوار:

املخيم   ،الرياحي يزيد  بن  احلر  مقام 
تل  مقام   ،املهدي االمام  مقام  احلسيني، 
الزينبية، مقام الكف األيمن للعباس ، مقام 
الكف األيرس للعباس ، مقام اإلمام جعفر 
مقام  اهلل،  عبد  بن  عون  مقام   ، الصادق 
وابن  احلسني  االمام  وقوف  مقام  احلمزة،  أبن 
فضة،  السيدة  مقام  احليل،  فهد  ابن  مقام  سعد، 
جعفر  بن  موسى  مقام   ، عيل  اإلمام  مقام 
، مقام عيل األكرب، مقام رأس احلسني 
بن  األخرس  مقام   ،البنني أم  مقام   ،

.)23(الكاظم

مساجدها:

ومن  املدينة،  يف  املساجد  من  املئات  هناك 
أشهرها: مسجد رأس احلسني، مسجد عمران 
جامع  الثاين،  الشهيد  مسجد  شاهني،  بن 
جامع  النارصي،  اجلامع  خان،  حسن  الرسدار 
السيد  مسجد  احلميدية،  جامع  الشهرستاين، 
مسجد  كبيس،  مسجد  الطباطبائي،  نقي  عيل 
خلف،  الشيخ  جامع  البحراين،  يوسف  الشيخ 
جامع األردبيلية، جامع احلاج نرص اهلل، جامع 

املخيم)24(.
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حسينياتها:

املدينة، ومن  احلسينيات يف  املئات من  هناك 
السيد  حسينية  احليدرية،  احلسينية  أشهرها: 
حممد صالح، حسينية ربيعة، حسينية املشاهدة، 
حنن،  احلاج  حسينية  عامر،  أوالد  حسينية 

حسينية الكرادة الرشقية.

أماكنها األثرية الشهرية: 

• قرص االخيرض.	
•  قلعة اهلندي. 	
• خان العطشان)25(.	

حمالتها: 

  حملة باب السالملة، حملة باب الطاق، حملة باب 
باب  املخيم، حملة  اخلان، حملة  باب  بغداد، حملة 

النجف، حملة العباسية الرشقية والغربية)26(.

 شوارعها:

اإلمام  شارع   ،األعظم الرسول  شارع 
العباس  ، شارع  احلسني  ، شارع  عيل 

.)27( شارع عيل األكرب ،

أحياؤها السكنية: 

العباس،  حي  املعلمني،  حي  احلسني،  حي 
حي  احلر،  حي  الثورة،  حي  النقيب،  حي 
حي  اإلسكان،  حي  الصحة،  حي  رمضان، 
حي  البنوك،  حي  العدالة،  حي  القزوينية، 

حي  البلدية،  حي  املوظفني،  حي  األنصار، 
حي  العلامء،  حي  السعدية،  حي  العروبة، 
امللحق، حي التعليب، حي اإلصالح الزراعي، 

حي العامل)28(.

األقضية والنواحي: 

• ناحية 	 احلر،  ناحية  وتتبعه:  القضاء  مركز 
احلسينية. 

• مركز قضاء اهلندية وتتبعه: ناحية اخلريات، 	
ناحية اجلدول الغريب.

•  قضاء عني التمر )29(.	

اهلوامش 

امليالين، 1996، ص87.. 1

الشاهوردي، 1990، ص34- 36.. 2

الكليدار، 1930، ص178. . 3

ناجي، 1986، ص 209.. 4

ناجي، املصدر السابق، ص 211.. 5

امليالين، املصدر السابق ـ ص 89. . 6

خلويص، د.ت، ص129.. 7

اخلياط، 1957، ص267. . 8

الكليدار، 1967، ص 59.. 9

الكليدار، املصدر السابق، ص 61.. 10

الكليدار، املصدر نفسه، ص63. . 11

السلطاين، 1980، ص88- 92.. 12

السلطاين، املصدر السابق، ص 94.. 13

الهوامش
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الزنجاوي، 1985، ص 77 . 14

الزنجاوي، املصدر السابق، ص 78 – 79. . 15

 امليالين، املصدر السابق، ص 99.. 16

دليل العتبات املقدسة، 1967، ص 66- 67. . 17

دليل العتبات، املصدر السابق، ص67.. 18

دليل العتبات، املصدر نفسه، ص 69- 70.. 19

دليل العتبات، املصدر نفسه، ص 72.. 20

الكليدار، 1988، ص37- 39.. 21

خمطط الروضة، 1980، ص 65- 67.. 22

خمطط الروضة، املصدر السابق، ص 68. . 23

خمطط الروضة، املصدر نفسه، ص 69 – 70.. 24

 آل وهاب، 1953، ص204.. 25

طعمة، 1983، ص 123. . 26

اجلنايب، 1980، ص 55- 57. . 27
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The Epic of Karbala in the Albanian and Bektashi 
Literature 

  Assist.Prof.Dr.Hamid Nasir AL-Dhalimi
Education College
University of Basrah

Absrract

Bektashism is a mystic Order founded by Sheikh Muhammad Ibn Ibrahim ‹Ata٫ died in 1336 A.C. 
This order is mainly found in Turkey and it›s a mixture of the concept of Wahdat-ul-Wujood or ‹Unity 
of Being›.

 The Bektashiya Order adopted the teaching of Ahl Al-Bait or ‹Family of the Prophet Muhammad›. 
Haji Bektash; the founder٫ wrote Maqalat or ‹Essays› which a book that adopted the Twelvers or ‹The 
Twelve Imams› Followers Teachings›٫Tawali or ‹Succession›٫ and Tabri›a or ‹Exoneration›.The name 
of the order id derived from its founder›s name; Bektash.

 The order developed after the friendship of the Bektashi dervishes and the Ottoman Soldiers knows 
as the Inkishariien of ‹The new Soldiers or Army›. 

Both fought in Balkan and gradually the connection between both sides got stronger. The legend said 
The New Army was formed by the blessings of Haji Bektash Weli or ‹Bektash the Saint›.Haji Bektash 
was born in Nishapur in 1248 A.C. from Persian Family.

His genealogy is connected to Imam Ali Ibn Abi Talib through Imam Musa Al-Kadhim (Peace Be 
Upon Them).

 It is narrated he refused authority after his father›s death and became mystic till he was advised by 
one his mentors; Ahmad Al-Yousifi to travel to Anatole. On his way there٫ he visited the Holy Sites in 
Iraq (The pilgrimage to the Holy Sites became a tradition for the followers of the Order). He arrived to 
Anatole and established the first Bektashi headquarter. He died in 1341 A.C.
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املستخلص
تركية  صوفية  دينية  طريقة  هي  البكتاشية 
اسسها الشيخ حممد بن ابراهيم آتا الشهري باحلاج 
بكتاش املتوىف يف عام 1336م وهي من الطرق 
التي سايرت البيئة الرتكية وهي مزيج من عقيدة 
وحدة الوجود، فالطريقة العلمية البكتاشية هي 
وضع  وقد   الطاهرين البيت  أهل  تعاليم 
تلك  فيها   اتبع  ومقاالت  كتبًا  بكتاش  احلاج 
وهكذا  التربئة،  وتويل  عرشية  االثنى  التعاليم 
احلاج  الطريقة  بمؤسس  مرتبطا  االسم  اصبح 

بكتاش.

النفس  بطول  البكتايش  االدب  ويتميز 
واأللباين  البكتايش  األدب  كتب  فقد  امللحمي، 
واتسم   احلسني اإلمام  يف  املالحم  أطول 
هذا االدب بغزارة االنتاج واشتهر منهم االديب 
)معروف  البكتايش  األصل  األلباين  الشامي 

االرناؤوط( مؤلف للعرشات من الكتب.

االدباء  من  وغريه  االديب  هذا  كتب  وقد 
عليه  احلسني  اإلمام  عن  كربى  شعرية  مالحم 
اصبح  حتى   البيت اهل  ومالحم  السالم 
االلباين  االدب  يف  االثر  أكرب  كربالء  لواقعة 
االثر  هذا  طبيعة  عن  البحث  هذا  لنا  ويكشف 

وكيف تناول هذه الواقعة.

املقدمة
إحدى  العراقية  األوقاف  وزارة  استكملت 
يف  تقع  والتي  العامل  يف  البكتاشية  التكايا  أهم 
وكانت  1980م،  سنة  هبدمها  فأمرت  كربالء، 
فضويل  الشاعر  قرب  جتاور  التي  التكية  هذه 
قرنني،  من  أكثر  إىل  تأرخيها  ويعود  البغدادي، 
اجلنوب  جهة  من  احلسينية  الروضة  وجتاور 
مبنيًا  األرض  يف  وحمرابًا  كبرية  قبة  وتضم 
النفيس. ويف  بالقاشاين يتوسطه عمود من املرر 
هذه التكية كان يلتقي الباشوات واألدباء ورجال 
البكتاشية القادمون من اسطنبول بني حني وآخر 
الشيخ مهدي  ويلتقي هبا شعراء كربالء ومنهم 
اخلاموش الذي كان يقصد التكية يف عهد السيد 

ملحمة كربالء يف األدب
 البكتاشي واأللباني

................................................................................................................................................................................

االستاذ املساعد الدكتور
حامد نارص الظاملي
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احلاليني  الددة  آل  أرسة  عميد  الدرويش  تقي 
والشاعر الشيخ مجعة احلائري والشيخ حممد أبو 
احلب خطيب كربالء. وكذلك اخلطيب الشيخ 
السيد  املرحوم  عهد  يف  وذلك  غزالة  أبو  عيل 
السيد حممد  ابن  السيد عباس  ابن  الددة  حسني 

تقي الدرويش.

ومن املعروف أن تلك اجللسات كانت تطغي 
والدينية، وكانت هذه  األدبية  األحاديث  عليها 
التكية خاصة وكربالء بل والعراق عامة مصدر 
مدى  عىل  العامل  يف  للبكتاشية  واستقطاب  إهلام 
قرون)1(. هذه التكية هي واحدة من ست تكايا 
مراكز  أهم  وُتعد  العامل  يف  مقدسة  للبكتاشية 

البكتاشية وهي:

التي . 1 قريشهر  يف  الويل  بكتايش  احلاج  تكية 
تغطي وسط غرب األناضول.

تغطي . 2 التي  سلطان  موسى  آل  عبد  تكية 
املناطق األخرى من األناضول.

املناطق . 3 تغطي  التي  سلطان  قويل  شاه  تكية 
املتامخة لشاطيء البحر األسود.

تكية عبداملؤمن يف كربالء التي تغطي العراق . 4
وبالد الشام وفارس.

تغطي . 5 التي  النجف  يف  سلطان  فريان  تكية 
املناطق األخرى يف املرشق العريب.

التي . 6 ديموتيك  يف  سلطان  عيل  سعيد  تكية 
تغطي البلقان.

يضم  لوحده  العراق  أن  يالحظ  وهكذا 
العامل  يف  الست  البكتاشية  مراكز  من  مركزين 

اإلسالمي)2(.

الكبري  االنتشار  من  الرغم  عىل  ولكن 
للبكتاشية يف العامل اإلسالمي واألوريب و)التي 
والعامة  الصفوة  من  املريدين  اآلف  جذبت 
ورجال الدولة، ماتزال حتى اآلن لغزًا من ألغاز 
تأريخ مرص احلديث ألهنا ارتبطت كذلك بأرسة 
التي دعمتها وقّدمت هلا  املالكة  باشا  حممد عيل 

العون()3(.

املبحث االول:

البكتاشية )قراءة تأرخيية(
البكتاشية طريقة دينية صوفية تركية )أسسها 
الشيخ حممد بن إبراهيم آتا الشهري باحلاج بكتاش 
التي  الطرائق  من  وهي  1336م  عام  يف  املتويف 
البيئة الرتكية... وهي مزيج من عقيدة  سايرت 
وحدة الوجود، فالطريقة العلمية البكتاشية هي 
تعاليم أهل البيت الطاهرين وقد وضع احلاج 
بكتايش كتابًا ساّمه مقاالت اتبع فيه تلك التعاليم 

اإلثني عرشية والتوايل والتربئة()4(.

بمؤسس  مرتبطًا  االسم  أصبح  وهكذا 
الطريقة  هذه  وتطورت  بكتاش  احلاج  الطريقة 
البكتاشيني  الدراويش  )مصاحبة  بعد  وخاصة 
االنكشاريني  اجلُدد  العثامنيني  للجنود 
البلقان،  يف  جرت  التي  املعارك  يف  ومشاركتهم 
بني  وثيقة  صلة  نشوء  إىل  الزمن  مع  أّدت  فقد 
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الطرفني وإىل ظهور األسطورة القائلة بن اجليش 
من  بمباركة  األصل  يف  ُأنيشء  قد  االنكشاري 
ولِد  بكتاش  واحلاج  الويل()5(.  بكـتاش  احلاج 
يف نيسابور عام 1248م وهو ينحدر من عائلة 
  فارسية كبرية ويرتبط بنسٍب إىل اإلمام عيل
عن طريق اإلمام موسى الكاظم  وُيذكر عنه 
أنه رفض السلطة بعد وفاة والده وأصبح زاهدًا 
ومنقطعًا للعبادة حتى نصحه أحد شيوخه وهو 
أمحد اليوسفي بالذهاب إىل بالد األناضول، ويف 
العراق  يف  املقدسة  العتبات  بزيارة  قام  طريقه 
البكتاشيني  لدى  تقليدًا  أصبح  الذي  اليشء 
األلبانيني فيام بعد. ويف عام 1281م وصل إىل 
تكية  أول  أسس  1282م  سنة  ويف  األناضول 

بكتاشية تويف عام 1341م عن 93 عامًا)6(.

عرش  اخلامس  القرن  هناية  يف  أي  قرنني  بعد 
صياغة  ُأعيد  عرش  السادس  القرن  وبداية 
الثاين  املؤسس  )مع  وتعاليمها  البكتاشية 
حيث   1517-1472 سلطان  بامل  للبكتاشية 
ويرى  جديدة،  أسس  عىل  مؤسسة  أصبحت 
أن  كثريون  ومعه  أناجليك  الرتكي  املؤرخ 
إىل  اإلشارة  وجتدر  مهّجنة،  طريقة  البكتاشية 
املعارف  دائرة  يف  تشودي  املسترشق  مالحظة 
احلاج  بكتاشية  أن  فيها  يوّضح  التي  اإلسالمية 
الويل تتميز بالبساطة أستنادًا إىل كتابه )مقاالت( 
األرسار  ألن  بالعربية،  األصل  يف  كتبه  الذي 
والرموز التي حلقت بالبكتاشية جاءت فيام بعد 
البعض  أن  الواقع  ويف  الثاين  املؤسس  يد  عىل 

يعترب بامل سلطان هو املؤسس احلقيقي للبكتاشية 
سلطان  بامل  أعطى  فقد  نعرفها.  أصبحنا  كام 
البكتاشية طابع املؤسسة املنظمة التي تقوم عىل 
تقاليد منّظمة وطقوس حمددة وعىل عقائد تندرج 
يف االنفتاح من القاعدة باجتاه القمة وياالضافة 
أالّ  مهاًم  تغيريًا  سلطان  بامل  أدخل  فقد  هذا  إىل 
الزواج  عن  العزوف  أي  التجّرد  تكريس  وهو 
آلباء البكتاشية()7( حتى هذا اليوم توجد صورة 
لرضيح احلاج بكتاش عىل العملة الرتكية ألمهية 
هذا الرجل عند األتراك، ويطلقون عىل )اجليش 
االنكشاري أهنم أبناء احلاج بكتاش()8(. ويصف 
املسترشق تشودي لباسهم فيقول )يتألف لباس 
)سكه(  وقلنسوة  بيضاء  عباءة  من  البكتاشية 
يبلغ  الشكل  مثلثة  عديدة  أطراف  ذات  بيضاء 
عددها عادة إثني عرش أي بعدد األئمة ويلبس 
القلنسوة عاممة خرضاء ويضع  البابا حول هذه 
البكتاشية حول رقاهبم حجابًا من احلجر ُيسمى 
عىل  زيادة  الكاملة  بّزهتم  وتتألف  تاش  تسليم 
طويلة.  وعصاة  حّدين  ذات  بلطة  من  ذلك 
ويضع الُعّزاب منهم أقراطًا يف آذاهنم متييزًا هلم 

عن غريهم()9(.

يذكرها  التي  البكتاشية  معتقدات  ومن 
هبم  اخلبري  األرناؤوط  موفاكو  حممد  الدكتور 
الذي  أن  األلبانية  البكتاشية  معتقدات  )من 
سوى  يتوضأ  أن  إىل  حيتاج  ال  البكتاشية  يدخل 
إىل  يؤدي  الوضوء  هذا  أن  حيث  واحدة،  مرة 
احلديث  إىل  وباالستناد  السابقة  ذنوبه  غسل 
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أن  البكتاشية  تعترب  باهبا  مدينة وعيّل  أنا  النبوي 
الكثري من آيات القرآن ال ُتفهم حسب الظاهر 
وإنام حسب املعنى الذي كان يعرفه اإلمام عيل 
 ومن بعده األئمة وصوالً إىل حاجي بكتاش 
مؤسس الطائفة()10(. وُتعد التكية عند البكتاش 
الدراويش سنوات  إذ يقيض  ثقافيًا مهاًم.  مركزًا 
)العربية  األساسية  اللغات  يتعلمون  طويلة 
املؤلفات  عىل  ويطلعون  والفارسية(  والرتكية 
واألعامل  الكتب  وينسخون  والدينية  األدبية 
غنية  مكتبًة  تتضمن  تكية  وكل  الصوفية، 
أغنى  الذي  األمر  وهو  والكتب  باملخطوطات 
)التكية  وختلو  عديدة)11(.  بلغاٍت  البكتايش 
الِذكر  فإجتامعات  القبلة  وجود  من  البكتاشية 
عن  تنوب  التي  املختلفة  للمراتب  والتذكري 
الصالة. كانت تتخذ شكل الدائرة بحيث يقابل 
يتجه  ال  هذا  ويف  آخر.  انسان  وجه  انسان  كل 
البكتاشيون إىل قبلة معينة إذ ليس لك أفضل من 

أن تقابل أو توّجه ذاتك نحو إنـسان آخر()12(.

وبني  للبكتاشية  ُينسب  ما  بني  فرق  وهناك 
ما يقولونه هم إذ يقول الدكتور حممد موفاكو: 
)ربام يعود ذلك إىل أن البكتاشية تنظيٌم مراتبي 
املعرفة  من  معينًا  نصيبًا  فيه  مرتبة  لكل  يعطي 
يف  حمصورة  تبقى  احلقيقية  األهداف  أن  بحيث 
مثلثة يف شعارها  للغاية. وهي طائفة  فئة ضيقة 
اجلوهرية  هدافها  يف  مثلثة  هي  عيل،  حممد  اهلل 
األديان  وحدة  الوجود  وحدة  الكامل  االنسان 
شيعية،  صوفية،  ميزهتا،  يف  أيضًا  مثلثة  وهي 
سياسية)13(. ولعلنا نسمع يف مدينة كربالء كلمة 

إىل أصل  ما رجعنا  فإذا  الددة،  أو عشرية  الددة 
نجد  البكتاشية  الطريقة  تراتيبة  وتابعنا  اللفظة 
ان كلمة الددة تعني رئيس الطريقة ألن الرتاتية 

البكتاشية هي كاآليت:

ويعتنق . 1 الطريقة  حيب  الذي  وهو  العاشق 
ويكثر  إليها  االنضامم  يف  رغبة  وله  مبادئها 

احلضور إىل التكية.
باالنضامم . 2 رغبته  يعلن  الذي  وهو  الطالب 

اإلقرار  ليتقبل  لذلك  الشيخ  ويرشحه 
ويعطي العهد وُتقام له حفلة هلذا الغرض.

الطالب . 3 وهو  الضم  مطبق  ويكون  امُلحب 
الذي انتسب بعد حفلة اإلقرار إىل الطريقة 

البكتاشية وحصل عىل البيعة.
الدرويش وهو الذي يتبّحر يف آداب الطريقة . 4

وعلومها ويلم بأركاهنا ومبادئها وهيب نفسه 
هنا تصل  فيها، واالختبارات  العامة  خلدمة 

إىل ألف يوم ويوم.
البابا وهي درجة املشيخة وال يصل إليها إالّ . 5

الدرويش بعد مدة طويلة ويكون قد عرف 
الرمز وَأملَّ هبا.

الددة وهو اخلليفة وال يمنح هذه املرتبة إالّ . 6
هلذه  رئيس  بمثابة  ُيعد  الذي  املشايخ  شيخ 
الطريقة ويكون الددة رئيسًا لفرع من فروع 

الطريقة.
الددة البابا وهو شيخ املشايخ وُينتخب من . 7

الطريقة  لشؤون  العام  املدير  وهو  اخللفاء 
وأتباعها يف العامل)14(.
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هو  العراق  يف  البكتايش  اللقب  هذا  وجود 
األثر  أو  العراقي  األثر  عىل  الوحيد  الدليل 
املتبادل بني الثقافة العراقية والبكتاشية، إذ توجد 
صالت أخرى وثيقة للبكتاشية مع العراق )منذ 
البلقان  يف  نفوذها  ذروة  وحتى  انتشارها  بداية 
كانت  فقد  الثقايف...  الروحي  املصدر  باعتباره 
التكوين  سبيل  عىل  حترص  البكتاشية  التقاليد 
الروحي الثقايف األفضل للدراويش أن ترسلهم 
حيث  سنوات  ثالث  ملدة  بالذات  العراق  إىل 
ويقيمون  املقدسة  العتبات  هناك  يزورون  كانوا 
يف املراكز الروحية الثقافية لكي يعودوا يف أحسن 
والبعيد  روحيًا  املقدس  فالعراق  مستوى... 
جغرافيًا، كان ُيرسل إليه كّل درويش يتورط يف 
خطأ ما. حيث كان الدراويش يذهبون يف هذه 
احلالة إىل العراق للتكفري عن ذنوهبم أو للتطهر 
قبل أن يعودوا إىل أماكنهم ملامرسة نشاطهم من 

جديد()15(. 

العراق  بني  الروحي  التواصل  واستمر 
بالنسبة  املقّدسة  العتبات  يضم  الذي  املقّدس 
للمسلمني عامة وللبكتاشية خاصة. وأن زيارة 
طويلة  إقامة  تصاحبها  قد  للعراق  البكتاشيني 
هي  زيارة  آخر  وكانت  سنوات  عدة  إىل  تصل 
1952)16(.ليس  سنة  ُتويف  الذي  محزة  الباب 
هذا فحسب بل أن األثر العراقي يمتد إىل رأس 
تعاقب  البابا فعىل مدى )مئتي سنة  التكية وهو 
ثامنية آباء من العراقيني عى رئاسة البكتاشية ف 

العامل وهم:

بابا موسى البغدادي 1553-1522.. 1
بابا قاسم البغدادي 1643-1627.. 2
بابا أمني الكربالئي 1655-1643.. 3
بابا زين العابدين البرصي 1662-1660.. 4
5 .-1694 البغدادي  مقصود  سيدي  بابا 

.1713
بابا صالح عيل البغدادي 1725-1713.. 6
بابا منصور البرصي 1736-1725.. 7
بابا سليم البغدادي 1753-1744)17(.. 8

ليسوا  البكتاشيني هم  وهناك عدد من اآلباء 
من العراق أو ذوي أصول عراقية ولكنهم ذهبوا 
للعراق وأقاموا فيه مدًة وبعد عودهتم متيزوا عىل 
يف  ولد  الذي  نصيبي  طاهر  )بابا  منهم:  أقراهنم 
القرن  منتصف  يف  ألبانيا  بجنوب  فرارش  قرية 
الثامن عرش وبعد أن أصبح درويشًا يف الطريقة 
أسس  عودته  وبعد  العراق  إىل  ذهب  البكتاشية 
يف مسقط رسه تكيًة بكتاشية بقي يديرها إىل أن 
تأثريًا  تويف سنة 1835، وقد ُقدر هلا أن متارس 
ثقافيًا  دورًا  تلعب  وأن  ألبانيا  جنوب  يف  كبريًا 
من  قرن  مدار  عىل  األحداث  يف  مهاًم  وقوميًا 
فقد  املجيدين،  الشعراء  من  وكان  تقريبًا  الزمن 
عدة  يف  والغزلية  الصوفية  القصائد  بكتابة  متيز 
لغات )العربية والرتكية والفارسية( وبعد عودته 
من العراق توقف يف مدينة ليسكوفيك األلبانية 
عىل  ليتعرفوا  املدينة  علامء  حوله  إلتف  حيث 
من  واحدة  بقصيدة  احلارضين  فأدهش  ثقافية 

وحي اللحظة رد هبا عىل كل اسئلتهم()18(.
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العراق  زار  الذي  الثاين  البكتايش  والزعيم 
الباسان  مدينة  يف  )ولد  عيل  حاجي  بابا  هو 
احلاج  تكية  إىل  ألبانيا ويف 1845 ذهب  بوسط 
تكية  إىل  أرسل  هناك  درويشًا  وأصبح  بكتاش 
بقي  حيث  حسني  بابا  وفاة  بعد  جريوكاسرتا 
46 سنة عىل رأس هذه التكية. ذهب إىل العراق 
جولته  عن  كتابًا  عودته  بعد  وألَّف  وفلسطني 
االصطالحات  بعنوان  صفحة  ألف  يف  يقع 
وآخر  بالعربية  شعر  ديوان  وله  الصوفية... 
الثالث  البكتايش  والزعيم  بالفارسية()19(. 
الذي زار العراق هو بابا آدم وجهي الذي )ولِد 
بتكاياها  الغنية  جاكوفا  مدينة  يف   1841 سنة 
املختلفة، تّثر يف شبابه باملحيط البكتايش وذهب 
أصبح  حيث  ذكرها  مرَّ  التي  فرارش  تكية  إىل 
األناضول  إىل  فذهب   1872 سنة  يف  درويشًا 
أرسله   1877 عام  ويف  العراق  إىل  هناك  ومن 
مدينة  إىل  بابا  رتبة  إىل  رفعه  أن  بعد  بابا علوش 
بريزرن حيث أنشأ تكية هناك بمساعدة مريديه 
جييد  كان  أنه  إذ  الواسعة  ثقافته  عن  ُعرف  وقد 
اللغات األساسية )العربية والرتكية والفارسية( 
وكان ينضم الشعر أيضًا()20(. والزعيم البكتايش 
الرابع الذي زار العراق هو بابا محزة الذي )ولِد 
بالتكية  اتصل يف شبابه  مدينة جاكوفا حيث  يف 
البكتاشية يف مدينة بريزرن املجاورة وانضم إىل 
إىل  وذهب  وجهي،  آدم  بابا  يد  عىل  البكتاشية 
هناك  ومن  األناضول  يف  بكتاش  احلاج  تكية 
قبل  فارس  وبالد  العراق  يف  طويلة  بجولة  قام 

ومعرفة  واسعة  بثقافة  فعاد   ،1952 عام  وفاته 
ممتازة باللغتني العربية والفارسية... وقد اشتهر 
العربية  يف  الشعر  ونظم  بالتأليف  حياته  يف 

والفارسية واأللبانية()21(.

املبحث الثاني:

البكتاشية واملسيحية:

يؤكد املسترشق شودي عىل أنه توجد عالقة 
)وقد  يقول:  إذ  والبكتاشية  النرصانية  بني  قوية 
يف  املوجودة  اهلامة  النرصانية  العنارص  حدت 
طريقة البكتاشية إىل الظن بأهنم كانوا يف األصل 
إالّ  االسالم  من  يأخذوا  مل  الذين  النصارى  من 
وقد  التثليث  عقيدة  عندهم  فنجد  مظاهره، 
وهم  عيل(  حممد  )اهلل  عيسى  مكان  عليًا  أحّلوا 
فيوزعون  الرباين  العشاء  يشبه  بام  حيتفلون 
بميدان  اجتامعاهتم  يف  واجلبن  واخلبز  النبيذ 
امُلعد لذلك. وهذا  التكية  أويض يس يف صحن 
األخرى  الدراويش  طرق  ذكر  يشبه  االحتفال 
أهنم  ينكرون  أنفسهم  البكتاشية  كان  وإن 
 – تذكرنا  هذه  احتفاالهتم  باألذكار،  يقومون 
حتتفل  نرصانية  فرقة  أتباع  وهم  باألرتوتريات 
بقداس عيد القربان الذي كانت هلم صلة بفرقة 
أسسها  نرصانية  فرقة  أتباع  وهم  املنتاتيست 
– والبكتاشية  منتانوس يف القرن الثاين للميالد 
يعرتفون أيضًا، بخطاياهم إىل البابا، أي شيخهم 
ويتلقون منه املغفرة واخلمرة غري حمّرمة عندهم 
ال  ونساؤهم  الكبرية  النبيذ  قيمة  إىل  بالنسبة 
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العزوبة  معيشة  منهم  فريق  ويعيش  يتحجبن 
يف  عندهم  متبعة  كانت  التي  القاعدة  ولعّلها 
الطريقة  هذه  أن  عىل  قوي  شاهد  وهي  األصل 

من أصل غري إسالمي()22(.

الدكتور  البلقانية  الشؤون  الباحث يف  ويرى 
حممد موفاكو أن بعضهم جيد يف البكتاشية ّحاًل 
مسيحيتهم  بني  اجلمع  ملريدها  يسهل  نوعيًا 
)أراد  ويضيف  املعلن)23(،  واسالمهم  السابقة 
صاحب البكتاشية إلغاء امللكية الفردية واشاعة 
النساء كذلك جتدر  باالنسان عدا.  كل ما حييط 
القرن  يف  كوستور  الراهب  حركة  إىل  االشارة 
السابع عرش أي يف القرن الذي بدأ فيه انتعاش 
الراهب  هذا  نادى  لقد  البلقان،  يف  البكتاشية 
يعتمد  واملسيحية  االسالم  بني  تصاحلي  بدين 
عىل خليط منتخب ومتجانس من الديانتني. إالّ 
أن هذه الدعوة جوهبت برفض الطرفني اللذين 
حاول توحيدمها. لذا فهذه الظروف تتيح لنا أن 
نتفهم كيف ن البكتاشية حني انتقلت إىل البلقان 
هبا()24(.  لالحتــفال  مهيئًا  وســــــــطًا  وجدت 
لذلك فقد حاولت هذه الطريقة بتعاليمها كسب 
إعداد كبري من األلبانيني ذوي األصل املسيحي 
معهم  متساحمة  تعاليم  فيها  وجدوا  الذين 
الرتكيبة  أن  إذ  السابقة  أفكارهم  من  ومتقاربة 
ارثودوكس  مسيحيني  من  مكّونة  البلقانية 
ومسلمني. وقوميات أخرى عديدة. وال ننسى 
أن )اإلنكشاريني الذين كانوا من أبناء املسيحيني 
االسالم  أن  إىل  نشري  االطار  هذا  ويف  أصاًل... 

كام كانت تفهمه البكتاشية يقبل مساواة األديان 
مع بعضها البعض والذي هيتم بالقيم اجلوهرية 
والذي  الشكلية  باملظاهر  اهتاممه  من  أكثر 
أكثر  مقبوالً  كان  أنه  تعاليمه  بعض  يف  يتساهل 
والبكتاشية  البلقان()25(.  يف  للفالحني  بالنسبة 
)وخلت  املسيحية  مع  تعايشت  ترّسبت  التي 
ضد  أو  املسيحيني  ضد  ميول  أية  من  تعاليمها 
التكايا  تكون  أن  إىل  أدى  مما  اآلخرى  األديان 

البكتاشية مفتوحة لكل انسان()26(.

ليس  والبكتاشية  املسيحية  بني  التقارب 
لذلك  الرشق  هو  واحد  منبٍع  من  فهام  جديدًا 
فاأللبان مثاًل تكثر لدهيم أسامء مثل )فامتري( أي 
بتلت  هو  للعذراء  األكدي  )النطق  وان  فاطمة 
يف  وأيضًا  بتلت  )الكنعانية(  أوغاريت  لغة  ويف 
العربية  ويف  بتوال  العربية  ويف  بتولتا  اآلرامية 
التفسري  هبذا  أخذنا  وإذا  العذراء،  وتعني  بتول 
العذراء  مريم  ابن    احلسني  أن  إىل  نتوصل 
السيد  يطابق  فهو  وبذلك  الزهراء  فاطمة 
واملسيحية  العذراء()27(.  مــريم  ابن  املســيح 
حتديدًا  العراق  ويف  الرشق  يف  أصاًل  منترشة 
  احلسني  فحياة  األول،  امليالدي  القرن  منذ 
وعيسى  وشهادهتام متقاربة، وهي دليل عىل 
  احلسني  فاإلمام  واألديان  الثقافات  تقارب 
ولِد وعاش بني مكة واملدينة ومات يف كربالء، 
أمه فاطمة الزهراء البتول  وكان استشهاده 
فيه عنف وقسوة وتضحية أسوة بالسيد املسيح 
مسري  قريب  من  تشبه  كربالء  إىل  ومسريته   
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السيد املسيح يف طريق اجللجلة أي طريق اآلالم 
ألنه كان يعرف أنه ذاهب إىل قدره بعد ن ختىل 
احلسني  اإلمام  مع  احلال  وكذلك  أنصاره.  عنه 
اتباع  وأن  الكوفة.  يف  اتباعه  عنه  ختىل  الذي 
عيسى وحواريه هم اثنا عرش شخصًا وأئمة أهل 
البيت كذلك، وعند حماولة صلب املسيح كانت 
أمه تنظر إىل صلبه )كام هو يف الديانة املسيحية( 
وقطع  مرصعه  شاهدت    احلسني  وأخت 
عىل  وُيرفع  رأسه  ُيقطع  مسلم  أول  فهو  رأسه 
خشبة ُيطاف هبا يف الشوارع واألسواق لغرض 
مع  بأخرى  أو  بصورة  حصل  ما  وهو  التشّفي 
وزوجها  وأبوها  ففاطمة  وهكذا،   . عيسى 
البكتاشية، وكذلك  عند  وأوالدها مقدسون 

. املسيح

املبحث الثالث:

أدب املالحم البكتاشية

يتميز هذا األدب بطول النفس امللحمي فقد 
املالحم  أطول  واأللبان  البكتاش  األدباء  كتب 
األدب  هذا  ويتسم  بل   احلسني اإلمام  يف 
األلباين  الشامي  األديب  فهذا  االنتاج  بغزارة 
املؤلف  األرناؤوط  معروف  البكتايش  األصل 
للعرشات من الكتب واملرتجم ملجموعات من 
عن  رواية  له  نتاجه  بغزارة  واملتميز  الروايات 
تتألف  التي  قريش  سيد  )رواية  وهي   النبي
من ثالثة أجزاء بـ85 فصاًل وتعترب بحق كام كان 
جيب أن يسّميها ملحمة أكثر من كوهنا رواية... 

البتول()28(.  فاطمة  أخـــرى هي  ويكتب رواية 
األلباين  األدب  يف  اليتيمة  ليست  الرواية  هذه 
سمة  وهي  غريها  يوجد  بل  بالعربية  املكتوب 
األعامل  طول  يف  أي  األلبان  األدباء  هبا  يتمتع 
األدبية فإذا ما رجعنا إىل أصول األدب األلباين 
البكتايش املكتوب باألبجدية العربية )أي باللغة 
كتبوا  قد  نجدهم  العربية(  باحلروف  األلبانية 
ومالحم   احلسني عن  كربى  شعرية  مالحم 
من آل البيت  حتى أصبح لواقعة كربالء أكرب 
األثر يف األدب األلباين وقد كتب األلبان تلك 
لُتنشد يف عاشوراء وخاصة  الشعرية  املطوالت 
هذه  ففي  املحّرم  من  األوىل  العرشة  األيام  يف 
فيها ذكرى كربالء فقط بل  )األيام ال ُيسرتجع 
األنبياء  لبعض  األخرى  والتضحيات  احلوادث 
تقسيم  عىل  العادة  جرت  وقد  أيضًا،  واألئمة 
هذه األيام العرشة بحيث ُترتك كل ليلة لذكرى 

خاصة.

يف الليلة األوىل ُتسرتجع فيها معاناة بعض . 1
األنبياء كآدم ونوح وإبراهيم ويوسف 

وموسى وعيسى.
يف الليلة الثانية ُتسرتجع ذكرى النبي . 2

حممد وما عاناه مع قومه.
الليلة الثالثة خُتصص لذكرى اإلمام عيل . 3

الذي سقط شهيدًا يف سبيل العدالة.
يف الليلة الرابعة ُتفتح سرية اإلمام . 4

.احلسني
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الليلة اخلامسة ترتك لسرية اإلمام . 5
.احلسني

هجرة . 6 ذكرى  ُتسرتجع  السادسة  الليلة  يف 
اإلمام احلسني من املدينة إىل مكة.

السابعة ملسلم بن عقيل الذي ذهب . 7 الليلة 
مبعوثًا من احلسني إىل الكوفة.

يف الليلة الثامنة ُتسرتجع فيها ذكرى انطالقة . 8
احلسني إىل ضواحي الكوفة.

وصول . 9 لذكرى  ختصص  التاسعة  الليلة 
حيث  الكوفة  ضواحي  إىل  احلسني  اإلمام 
يستلم رسالة مسلم  الذي ينصحه بعدم 

القدوم.
موقعة . 10 لذكرى  أخريًا  ترتك  العارشة  الليلة   

كربالء.
التكية  يف  وُيقّدم  حيرّض  املأتم  انتهاء  ومع 
حيرّض  الذي  عاشوراء  يسمى  احللوى  من  طبق 
فيه  ُتنشد  ديني  باحتفال  املناسبة،  سنويًا يف هذه 
هذا  انتهاء  وبعد    احلسني  لإلمام  املرثيات 
مطبق  جو  يف  ديني  دعاء  يتلوه  الذي  االحتفال 
حلوى  أكل  عىل  املشاركون  يقبل  احلداد  من 
عاشوراء... كام ُتنشد القصائد التي تتناول هذه 
الواقعة()29(. ويعود ذلك إىل ما فعله بابا رسسم 
عرش  اخلامس  القرن  هناية  يف  ولَِد  الذي  عيل 
األعظم  الصدر  منصب  إىل  وتوصل  امليالدي 
القانوين وكذلك للشاعر  السلطان سليامن  زمن 
بابا كامل الدين شميمي وبشكل خاص إىل البابا 
حيث  فرارش  يف  أسسها  التي  التكية  يف  نصيبي 

الذين  الشعراء  من  كوكبًة  التكية  هذه  أنجبت 
الكربالئي يف  باألدب  تسميته  يمكن  ما  أرسلوا 
األلبانية وذلك عىل شكل مالحم شعرية  اللغة 

مطّولة مل يعرفها األدب األلباين من قبل)30(.

البكتايش  للشاعر  هي  املالحم  هذه  وأول 
فرارشي وهو من شعراء  داليب  الكبري  األلباين 
قرية  التاسع عرش ولِد يف  للقرن  النصف األول 
يف  حياته  معظم  قىض  إذ  ألبانيا،  جنوب  فرارش 
تكية فرارش لبابا نصيبي العائد من العراق والذي 
أسس هذه التكية، وبعد أن أخذت تنترش تقاليد 
املأتم الذي ُينظمَّ يف األيام العرشة األوىل من شهر 
حمّرم، ويف تلك الليايل كانت مقاطع من املالحم 
الشهداء  )روضة  وخاصة  والرتكية  الفارسية 
لفضويل  الشهداء  وحديقة  الكاشف  لواعظ 
األمر  كربالء  أحداث  ختلدان  اللتان  البغدادي( 
الذي شّجع داليب فرارشي عىل أن ينظم ملحمة 
خاصة باأللبان اطلق عليها حديقة الشهداء كام 
هو احلال مع روضة الشهداء بالفارسية وحديقة 
  احلسني  اإلمام  ومقتل  بالرتكية  الشهداء 
حديقة  داليب  كتب  بالعربية  وغريه  خمنف  اليب 
األلبانية  الثقافة  تعرب عن  باأللبانية كي  الشهداء 
امللحمة سنة 1842  أتم  املوضوع، وقد  يف هذا 
يف حوايل ستني ألف بيت من الشعر وهي التزال 
موّزعة  األلباين  األدب  تأريخ  يف  ملحمة  أطول 
فقط  األول  الفصل  يتناول  فصول  عرشة  عىل 
تأريخ العرب قبل االسالم، بينام تتناول الفصول 
اآلخرى موقعة كربالء)31(، وهي مستوحاة من 

الليايل العرش يف حمرم كام ذكرنا سابقًا.
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يف هذه امللحمة يستعرض الشاعر البكتاشية 
أهم  عن  يتحدث  حيث  األلبانية  املناطق  يف 
الشخصيات التي سامهت يف نرش هذه الطريقة. 
املجتمع  يف  حدثت  التي  التغريات  عن  وتعرب 
األباين نتيجة إلنتشار الطريقة البكتاشية فيه)32(. 
األئمة  ببطوالت  هبا  يتغنى  صغرية  قصائد  وله 
عن  قصائده  إحدى  يف  يقوله  ما  ذلك  ومن 

كربالء:

ويالحظ بشكل عام عىل أشعار داليب كثرة 
استعامل الكلامت العربية)33(.

شاهني  األصغر  أخوه  داليب  بعد  من  ويأيت 
للقرن  الثاين  النصف  فرارشي وهو من شعراء 
)خمتارنامه(،  ملحمته  أنجز  الذي  عرش  التاسع 

األلباين  األدب  تأريخ  يف  الثانية  امللحمة  وتعد 
عرش  اثني  من  تتكون  وهي   .1868 سنة  كتبها 
ألف بيت من الشعر وهي نسبة إىل املختار الذي 
من  وتوجد   .)34( احلسني  اإلمام  بثأر  أخذ 
القومية  املكتبة  يف  خمطوطة  نسخة  امللحمة  هذه 

بتريانا)35( )عاصمة ألبانيا(.

ومل خترج املالحم الكربالئية عن آل فرارشي، 
نعيم  أخيهام  ابن  وشاهني  داليب  بعد  يأيت  إذ 
أكرب  من  ُيعد  الذي   .1900-1846 فرارشي 
الشعراء امللحميني األلباين بل هو شاعر األلبان 
الذ ولَِد يف فرارش وتعّلم الفارسية والعربية وُيعد 
بسعة  ويتميز  البكتاشية  الصوفية  الشعراء  من 
اطالعه عىل اآلداب الرشقية وبتأثريه العظيم يف 
نفوس معارصيه من األلبان وَمْن بعدهم. وهو 
من القوميني األلبان كام يبدو يف ملحمة كربالء 
التي ُتعد أشهر أعامله إذ صدرت الطبعة األوىل 
بينام  بوخارست يف رومانيا  امللحمة يف  من هذه 
يف  خاصة  العتبارات  الثانية  الطبعة  تصدر  مل 
امللحمة  هذه  نعيم  وكتب  وألبانيا  يوغسالفيا 
عندما كان يستمع يف طفولته يف التكية إىل عّمه 
ملحمة  ينظم  أن  أراد  ولكنه  وشاهني  داليب 
أكثر أصالة لأللبان فعكف عىل تأليفها من عام 
1892-1895 فصدرت عام 1898 يف عرشة 
امللحمتني  مع  وباملقارنة  الشعر  من  بيت  اآلف 
السابقتني فقد متيزت ملحمة نعيم بروح قومية 
األلبان.  نفوس  يف  حية  ذلك  ألجل  وبقيت 

ذلك املكان
اختاره جناب املنان

فقد أراد بنفسه
أن يزّج به يف ذلك امليدان

ما عانى منه امللك
يف ذلك امليدان

ال يمكن ألي إنسان ان يعرب عنه
مهام أويت من قوة

من جناب الغفور
نزلت آية

يا حسني يا صبور
ال تكن صاحب قسوة
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ويبدو  للمرة األخرية سنة 1978)36(.  وُطبعت 
واضحًا  امللحمة  هذه  تأليف  يف  القومي  الدافع 

وخاصة يف هنايتها إذ يقال:

بتقسيم  فرارشي  نعيم  الكبري  الشاعر  قام 
ملحمته كربالء إىل مخسة وعرشين فصاًل مرقمة 
أكثر.  أو  حادثًة  فصل  كل  يتناول  عناوين  دون 
العرب  عن  نعيم  يتحدث  األول  الفصل  ففي 
 وعن  النبي حممد  قبل االسالم وعن ظهور 
كفاحه حتى هجرته إىل املدينة وانتصار االسالم 
املشاكل  وعن  السقيفة  رصاع  وعن  وفاته  وعن 

التي اعقبت ذلك حتى اغتيال عثامن بن عفان.

وعن  عيل  لالمام  مبايعة  عن  الثاين  والفصل 
عهده، وعن كفاحه يف سبيل العدالة االجتامعية 

فيقاربه مع كبار األنبياء.

والفصل الثالث يتناول املشاكل التي أعقبت 
إذ   والرصاع يف معركة اجلمل  مبايعة اإلمام 

: يقول نعيم عىل لسان عيل

النزاع  عن  نعيم  يتحدث  الرابع  الفصل  ويف 
بني اإلمام عيل  ومعاوية والقتال الذي حدث 
عندما    عيل  اإلمام  موقف  وعن  صفني  يف 
فرارشي  يربز  وهنا  باملاء،  معاوية  ُجند  سقى 
إنسانية اإلمام عيّل  عىل عكس ما حدث مع 

احلسني وأصحابه يف كربالء.

عن  نعيم  يتحدث  اخلامس  الفصل  ويف 
وعن  املوقعة  هذه  يف    عيل  اإلمام  بطوالت 
حصانه وعن سيفه ذي الفقار، ويتحدث كذلك 
بن  عمر  وخدعة  املصاحف  رفع  حادثة  عن 

العاص أليب موسى األشعري.

لنا أخوة
لكن الشيطان دخل بيننا

ليعبث بالفقراء
لذا ال تشهروا السيوف لتقتلوا

بل عن انفسكم لتدافعوا
وإالّ فسوف تندمون
فهوالء هم أخواتنا

فهل يقتل أٌخ أخاه؟

لن نرتككم دون ماء
فاملاء هلل

وليس للناس

يا اهلل ألجل كربالء

ألجل احلسن واحلسني

ألجل األئمة االثني عرش

الذين عانوا ما عانوه يف احلياة

ال تدع ألبانيا تسقط أو مُتزق

بل لتبقى خالدة

وليكن هلا ما تريد

ليبق األلباين بطاًل كام كان

ليحّب ألبانيا

ليموت يف سبيل وطنه

كام مات املختار يف سبيل احلسني)37(.
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اغتيال  عن  يتحدث  السادس  الفصل  ويف 
اإلمام عيل  فيقول عنه:

مبايعة  عن  كذلك  يتحدث  الفصل  هذا  ويف 
ابنه اإلمام احلسن  من بعده إالّ أنه رسعان ما 
يتّعرض لالغتيال بعد أن فشلت سابقًا أربعون 

حماولة الغتياله، كام يقول نعيم فرارشي.

تأمني  نعيم عن  يتحدث  السابع  الفصل  ويف 
معاوية اخلالفة ليزيد من بعده وهنا يبدأ موقف 
الكوفة  أهل  له  ويرسل    احلسني  اإلمام 
موقف  هنا  ويبدأ  القدوم  منه  يطلبون  الرسائل 
مسلم بن عقيل وما جرى له، عندما وجد نفسه 
يتحدث  الثامن  الفصل  ويف  الكوفة.  يف  وحيدًا 

عن مقتل مسلم بن عقيل.

تقدم  عن  نعيم  يتحدث  التاسع  الفصل  ويف 
تأزم  يبدأ  حيث  الكوفة  نحو  احلسني  اإلمام 
بن  مسلم  مقتل  خرب  إليه  يصل  عندما  املوقف 
يزيد  بن  احلر  وحيارصه  احلسني  ويصل  عقيل 
التميمي ويزداد اإلمام ارصارًا عىل متابعة سريه.

عن  نعيم  يتحّدث  العارش  الفصل  ويف 
إىل    اإلمام  وصول  من  األوىل  اللحظات 
ان  زياد  ابن  جيش  من  اإلمام  ويطلب  كربالء 

يرتكوه يعود ولكنهم يرفضون.

من  نعيم  يقرتب  عرش  احلادي  الفصل  ويف 
ففي  االشتباك  سبقت  التي  األخرية  اللحظات 
بني  األخري  احلوار  نعيم  جيري  اللحظات  هذه 

اإلمام وعمر بن سعد.

عرض  نعيم  يتابع  عرش  الثاين  الفصل  ويف 
العظيمة  التضحيات  تصوير  يف  مفصاًل  املعركة 
أمامهم  يقّدمها أصحاب احلسني يف سبيل  التي 

فيقول:

أنا للموت سائر
لكن قضيتي لن متوت

بل سيَطالب بدمي هذا
فالعامل لن ينسى

فالقلب الذي ال يبكي
وال يشعر باألحزان

ال يعرف االنسانية أبدًا
وهنا يقول نعيم لأللبان

يا أهيا األلبان أذرفوا الدموع
انتم يا َمْن تؤمنون بعيل
يا َمْن تؤمنون باالنسان

يا َمْن حتبون اإلمام احلسني
واألم فاطمة

واألئمة األثني عرش
الذين عانوا يف سبيلنا

تذكروا ذلك اليوم
تذكروا كربالء

وما حدث هبا

هو مازال حيًا إىل اليوم
للمشتاق إليه
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ال يسوؤين ما جرى لنا
ألن هذا ما كتبه اهلل

بل يوؤين ما جرى للوطن
للعهد والدين

واالنسانية
ما أردُت يف حيايت

أن أقاتل الناس
ما أردت أن أمحل وزر ذبابة

ألقتلها

يف الفصل الثالث عرش، حيدثنا نعيم فرارشي 
الذين  املعركة  يف  الشهداء  بعض  بطوالت  عن 
عن  الدفاع  يف  األخرية  اللحظة  حتى  استبسلوا 

إمامهم.

نعيم  يتحدث  عرش  الرابع  الفصل  ويف 
ال  سالحًا  أصبح  الذي  العطش  عن  فرارشي 
أمامهم  فاملاء  وأصحابه  احلسني  وجه  يف  ُيقاوم 
فوقهم  الالهبة  والشمس  حيارصهم  والعدو 
وليس هلم إالّ الشهادة أو االستسالم، ويتحدث 

عن موقف العباس  هنا.

نعيم  لنا  يصور  عرش  اخلامس  الفصل  ويف 
فيتحدث  كربالء  معركة  من  عظيمة  بطوالت 
عن عيل األكرب وعن زين العابدين  املريض.

ويف الفصل السادس عرش يتحّدث نعيم عن 
نعيم  يقول  إذ  مطوالً  حديثًا    احلسني  اإلمام 

: عىل لسان احلسني

امللحمة  السابع عرش وهو ذروة  الفصل  ويف 
 بكامله حيدثنا فيه نعيم  فهو خاص باحلسني 

عن فراق احلسني  لنسائه وأوالده.

الثامن عرش يتحدث عن موقعة  ويف الفصل 
وعن    احلسني  اإلمام  سقوط  بعد  كربالء 
نعيم  يتحدث  عرش  التاسع  الفصل  ويف  السبي. 
ووصول  العامل.  يف  كربالء  فاجعة  انتشار  عن 

رأس اإلمام احلسني  إىل يزيد. 

والعرشين  واحلادي  العرشين  الفصلني  ويف 
آخر  حتى  البيت  أهل  أئمة  عن  نعيم  يتحدث 
والعرشين  الثاين  الفصل  ويف  األموي  العهد 
احلكم  عن سقوط  يتحدث  والعرشين  والثالث 
يتحدث  والعرشين  الرابع  الفصل  ويف  األموي 
عن وصول العباسيني للسلطة وعن غيبة اإلمام 

 .املهدي

فصل  وهو  والعرشين  اخلامس  الفصل  ويف 
القومي  الرتابط االنساين  مميز يتحدث نعيم عن 
أن  ويقول  األبباين،  القومي  والشعور  للدين 

الدين ال يناقض القومية:

فكيف أقتل الناس؟
هذه املجزرة لن ُتنسى أبدًا

بل سُتذكر دائاًم
ستبقى يف ذاكرة العامل

طاملا طالت هذه احلياة
ال ترتكوين حيًا
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وهكذا فهذه امللحمة تستلهم الروح احلسينية 
تأثريًا  فرارشي  نعيم  ترك  فقد  ألبانيا  ملصلحة 
القومية.  الروح  هبذه  األلبانيني  نفوس  يف  كبريًا 
املثل األعىل لأللبانيني عندما  فهذه امللحمة هي 

أرادوا االستقالل وتكوين دولتهم)38(.

قد  الكبرية  املالحم  تلك  أن  نجد  وهكذا 
خرجت للناس من شعراء يتحسسون التغريات 
فامللحمة  بلدهم،  يف  ستحصل  التي  الكربى 
ليست وليدة حلظة شعرية بسيطة بل هي وليدة 
خماض أمة تريد ان تنهض وتتكّون وهي يف طور 
النشوء. لذلك متيز األدب األلباين هبذه املالحم 
الدينية القومية الكربى، بل ومتيز األدب األلباين 
عرشات  منهم  الواحد  أّلف  وُكّتاب  بأدباء 
الكتب، ونظم العديد من الدواوين، إهنا الروح 
تعرف  ال  روح  أهنا  الكثري،  تنتج  التي  الكبرية 
شعب  روح  إهنا  اخلنوع،  وال  امللل  وال  الكسل 
وخاصة  البكتاشيني،  روح  تلك  هي  عظيم، 
رواد احلركة القومية األلبانية، لذلك فهوالء آباء 
القومية األلبانية مارسوا تأثريًا كبريًا يف جيلهم، 
واألجيال التي بعدهم. وال يستطيع أي كان أن 

ينتج هذا األدب والتأليف ما مل يكن يمتلك تلك 
الروح التي ال تنضب.

وأخيه  بنعيم  ممثلة  فرارشي  ارسة  وتبقى 
شمس الدين سامي فرارشي من كبار مؤسيس 
هو  فرارشي  فسامي  األلبانية  القومية  احلركة 
منتّظر تلك احلركة، إذ كان سامي ونعيم يبحثان 
عاّم هو مشرتك قومي يوّحد األلبان وليس عىل ما 
هو خمتلف ولذا استلهم نعيم ثورة اإلمام احلسني 
بروح  إالّ  تنهض  ال  العظيمة  األمم  ألن   ،
زعامء عظام يعلون عىل سفاسف األمور. فكان 
وشاهني  فرارشي  لداليب  وكان  عظياًم  احلسني 
الدين سامي  فرارشي وشمس  ونعيم  فرارشي 
األرناؤوط وشأنًا كبريا كل  فرارشي ومعروف 

َمْن سار يف ركب النهوض بأمته.

أو  البكتاش  األدباء  حياة  نستعرض  وعندما 
هي  لدهيم  الواضحة  امليزة  نجد  عامة،  األلبان 
نستغرب  ال  إذ  والفكري،  األديب  النتاج  كثرة 
بعد ذلك عندما تعرف أن حممد عيل باشا حمّدث 

وباين مرص هو ألباين بكتايش. 

أوقف  الذي  الكبري  بك  اسكندر  وكذلك 
يف  مسلم  ألباين  هو  الكربى  العثامنية  اجليوش 
بداية حياته، وال نستغرب كذلك عندما نعرف 
رباعيات  ومرتجم  الكبري  املرصي  الشاعر  ان 
اخليام إىل العربية أمحد رامي هو من أصل بكتايش 
إذ كان ُيكثر )الرتدد عىل تكية الطريقة البكتاشية 
يف القاهرة – وهي تكية بابا أمحد رسي – بمفرده 

لنحب بني االنسان
لنحب ألبانيا واأللبانيني

لنحب لغتنا ووطننا
فاهلل قد منحنا إّياها

ولكل قوم وطنه
كام للعصفور عشه



15 9

اأ. م. د. حامد نا�صر الظاملي

يف أغلب األحيان ومع زوجته يف أحيان آخرى، 
وخاصة يف املناسبات كيوم عاشوراء وبابا أمحد 
كتابه  أّلف  عندما   1962 سنة  املتوىف  رسي 
البكتاشية  الطريقة  تأريخ  يف  األمحدية  الرسالة 
قد ذكر الشاعر أمحد رامي ضمن أعالم مشايخ 

الطريقة البكتاشية( )39(.

البكتاشية  املالحم  أدب  من  ملحات  هذه 
ينتمون  آخرون  شعراء  هناك  ولكن  األلبانية 
مالحم  وليس  شعر  هلم  كان  نفسها  للطريقة 
كربى، منهم الشاعر البكتايش الصويف كامبريي 
بمئة  وهي  معاوية،  بعنوان  قصيدة  كتب  الذي 
يزيد  هو  كام  للرش  رمزًا  معاوية  حتّول  إذ  بيت 
الذي هو الشيطان عند البكتايش، وُيعد كامبريي 
يف  األلباين  الشعر  يف  كربالء  استثمر  َمْن  أول 
القرن الثامن عرش، أي قبل مالحم آل فرارشي 
نجد  عرش  الثامن  القرن  من  الثاين  النصف  يف 
مدينة  من  وهو  تيامين،  الشيخ  هو  آخر  شاعرًا 
وكان  اخللوتية،  للطريقة  شيخًا  وكان  بريات، 

 .)40( رجاًل جلياًل له قصيدة عن اإلمام عيل

وبغلته الدلدل التي أصبحت ثيمًة لألساطري 
الشعبية عند البكتاشيني. إذ حتوّلت عندهم هذه 
  البغلة البيضاء التي أهداها النبي لالمام عيل
وبقيت حية حتى استشهاد اإلمام حسب املعتقد 
الذي  الطائر  احلصان  عندهم  فهي  البكتايش 
تروى عنه العديد من احلكايا يف األدب الشعبي 

األلباين...)41(.

ومن القصص الشعبي ذي األصول الواقعية 
مثاًل قصة بناء تكية بابا عبداملؤمن يف كربالء التي 
الست  املركزية  التكايا  من  ذكرنا سابقًا  كام  ُتعد 
فقد  هتديمها  تم  التي  هي  أهنا  واعتقد  العامل  يف 
القرن  منتصف  كربالء  إىل  عبداملؤمن  بابا  جاء 
املنطقة،  تلك  البكتاشية يف  لنرش  السادس عرش 
 مقياًم يف  فخدم فرتًة يف مرقد اإلمام احلسني 
خيمة قريبة، ويف عام 1553 زار املزار السلطان 
سليامن القانوين حاماًل معه أمانة هذا الدرويش 
ما  أمنيًة  سأله  وملا  به،  وُأعجب  إلتقاه  وفعاًل 
يل  شيئًا  أريد  ال  عبداملؤمن:  قال  له  ليحققها 
سوى أن تقوم بعمٍل صالح لسكان كربالء بأن 
جتلب هلم املاء من الفرات وفعاًل أعطى السلطان 
أوامره، بشق القنوات جللب مياه الفرات. إالّ أن 
تنفيذ  أعاقتهم عن  مّجة  العامل وجدوا مصاعب 
بابا  من  وطلب  السلطان  اغتم  حينئذ  املرشوع 
عبداملؤمن أن يتوسل إىل اهلل لكي ُينجز املرشوع 
املاء وبعد  فتوجه عبداملؤمن بعصاته إىل مصدر 
أنا  فرات  يا  الفرات:  خماطبًا  توجه  اهلل  دعا  أن 
أعرف أنك ختجل من الذهاب إىل حرضة اإلمام 
يروي  أن  حينئذ  له  ُيكتب  مل  ألنه    احلسني 
يريد    فاحلسني  ختجل  ال  اآلن  منك،  عطشه 

املاء ليرشب الشعب منها. 

أن  العامل  استطاع  الكلامت  هذه  وبتأثري 
يتوصلوا إىل طريقة ما إليصال ملياه لكربالء وقد 

اعتربت هذه معجزة لبابا عبد املؤمن)42(.
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من  رسسم  بابا  البكتايش  الشاعر  يعدُّ 
الشعراء البكتاشيني األوائل الذين نظموا الشعر 
اإلمام  يف  مهمة  قصائد  فله   البيت أهل  عن 
عيل وهي متثل املصادر األوىل لشعر املالحم 
ألنه )ولِد يف هناية القرن اخلامس عرش وتوّصل 
السلطان  زمن  يف  األعظم  الصدر  منصب  إىل 
املنصب  هذا  عن  ختىل  أنه  إالّ  القانوين  سليامن 
ليتفرغ للدروشة وفعاًل انضم للبكتاشية وترّقى 
فيها حتى وفاته سنة 1569م. وقصائده يسيطر 

عليها النفس الصويف البكتايش منها قوله:

ونشري هنا إىل أن الشاه يف البيت الرابع يرمز 
، أما البيتان 5-6 فُيقصد هبا  إىل اإلمام عيل 
البكتاشيني جمردون عن األنانية فذواهتم قد  أن 
ُصهرت يف املجتمع ولذلك فهم ال يقبلون هبذه 
التاميزات، ويف البيت السابع كلمة يزيد مرادفة 

لكل َمْن هو يف الطريق اخلاطئ والذي ال يفهم 
فرتكيب  األخري  البيت  أما  الصوفية  التفاصيل 
حممد عيل ُيقصد به أن اإلمام عيل  هو مصدر 
التصوف البكتايش وهو يف ذلك بوحي من النبي 

حممد()44(.

باحلسني  وتعلقهم  البكتاشية  قصص  ومن 
بابا كامل  فذكر قصة  التاسع عرش  القرن   يف 
الدين شميمي الذي أّدى )دورًا كبريًا يف انتشار 
القرن  أواخر  منذ  األلبانية  املناطق  البكتاشية يف 
الثامن عرش والذي اغتيل يف ظروف غامضة يف 
بداية القرن التاسع عرش فقد ُكِشَف عن رسالة 
يف مكتبة بابا برصي يف اسطنبول مبعوثة من أحد 
البكتاشيني امُلسّمى حممد عيل يعطي  الدارويش 
ويف  شميمي  بابا  عن  املعلومات  بعض  فيها 
يف  شميمي  بابا  كان  كاتبها:  يقول  الرسالة  هذه 
أحاديثه مع أصحابه يرّصح بأنه يتمنى أن يسقط 
شهيدًا كاإلمام احلسني  وفعاًل يف أحد األيام 
التكية  نافذة  أمام  واقف  وهو  شميمي  بابا  كان 
ويقرأ كتاب حديقة السعادة للفضويل البغدادي 
استشهاد  عن  يتحّدث  الذي  الفصل  وبالذات 
احلسني  ويف تلك اللحظة أصابته رصاصتان 
من اخلارج يف صدره، فنزف منه الدم وسقطت 
منه نقطتان عىل الصفحة التي كان يقرأها، وقد 
حافظ أتباعه عىل هذا الكتاب وبقي حتى وقت 
متخر يف تكية بابا عاصم يف جريوكاسرتا، ومع 
هناك  أن  إالّ  كألباين،  ُيعرف  شميمي  بابا  أن 
القطعة  يرتدي  كان  فقد  نسبه،  إىل  إشارات 

من العامل الذي جبته
رجعُت عائدًا اليكم

فهنيئًا لكم بام أنقذتم به أنفسكم
فلديكم طريق الشاه وصاحب الطريقة

ال أحد يعرف َمْن هو زعيمنا
َمْن هو عظيمنا

فذلك يزيد اللعني)43(
ال يفهم قط لغتنا

فطريقنا احلقيقي ُيقال له
طريق حممد عيل
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ال تنظر إىل ثويب الذي عىل جسمي
وال تدع الشك يتطرق اليك من هذا 

الثوب
فهو عتيق

إالّ انني شديد
ففي كل حني تتاح فيه الفرصة

سأحارب بقوة شاب
كام يف كربالء

شميمي يبدو صغريًا
كنقطة يف بحر

راكعًا دومًا أمام اهلل
لكن حني تعرفه جيدًا

سيبدو لك بحرًا يغطي العامل
آتيًا من ساللة عيل)45(.

السادة وهو  أو  التي متيز هبا األرشاف  اخلرضاء 
يقول عن ذلك:

ومن القصائد الصغرية عن أئمة أهل البيت 
بابا  هو  عرش  التاسع  القرن  من  لشاعٍر  قصيدة 
باللغتني  كثرية  أشعارًا  وقد كتب  العابدين  زين 

األلبانية والرتكية ويف قصيدة عن تكيته يقول:

عن  كتبوا  الذين  البكتاشيني  الشعراء  ومن 
أهل البيت )بابا أمحد توراين من قرية توران، وقد 
وبعد  العراق  يف  املقدسة  األماكن  شبابه  يف  زار 
عودته سنة 1908 أصبح بابا التكية املوجودة يف 
مع  تكيته  ُأحرقت  قريته، ولكن يف عام 1912 
بقية التكايا من قبل الغزاة اليونانيني إالّ أنه إليها 
بعد االستقالل وعادها أمجل مما كانت عليه ومن 

أشعاره:

الذي  ملتش  بابا  كذلك  الشعراء  ومن 
القرن  وأوائل  عرش  التاسع  القرن  أواخر  عاش 
القاهرة، حيث  العرشين وكان درويشًا يف تكية 
القوميني  من  وهو  الزمن  من  لفرتة  هناك  أقام 
ابعاده  تم  وقد  انتاجه  بغزارة  يتميز  كان  األلبان 
للعودة  شوقه  عن  ُيعرّب  وكان  ألبانيا  وطنه  عن 
دائاًم  ويعرب  البيت  وآل  األنبياء  عن  قصائد  وله 

عن غربته كقوله:

إقرتب ال تبَق يف اخلارج
فهذا املكان يسطع فيه النور

طّهر جسدك من الداخل بذلك 
اللون

فهذا مركز املصطفى واملرتىض
خدجية وفاطمة

مها مصدر هذا النور
هنا مركز يرشدك

ىل املعرفة)46(. إ

صحُت بصوٍت قوي
األمان يا حسني يا شهيد

فمّد اهلل القدير
يديه وانتشلني

أنتم يا أهل املرتىض
أرجو أالّ تنسوين

أالّ تنزعوا روحي
من سنجق كربالء)47(.
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ويقول عن عذابه يف قصيدة صوفية:

بابا  الشاعر  األلبان  العرشين  القرن  عراء 
الشعر  الذي كان غزير االنتاج فقد كتب  سليم 
بالعربية،  دواوين  ثالثة  له  سنة،   25 من  ألكثر 
كان خطه مجياًل وقد سأله أحد املسترشقني عن 

البكتاشية فقال:

عيل  بابا  الشاعر  البكتاش  الشعراء  ومن 
وبعد  بريشتينا  تكية  يف  درويشًا  كان  توموري 
احراق التكايا خالل االحتالل اليوناين أللبانيا. 
ذهب إىل تكية القاهرة حيث أقام هناك، ثم عاد 
البكتايش  املؤمتر  بتنظيم  فعال  بشكل  وساهم 
والثالث   1926 والثاين   1921 سنة  األول 
أن  وحاول  دينيًا،  متعصبًا  يكن  ومل   1929
لتقوية  والبكتاشيني  املسيحيني  بني  يقرب 
مؤلفاته  بكثرة  متيز  األلبانية،  القومية  الوحدة 
عن تأريخ البكتاشية وأدهبا وكتب عن بكتايش 
ألبانيا، وقصائد بكتاشية وله قصائد عن كربالء 
وبطوالت اإلمام احلسني منها قصيدة )شهيد 

كربالء( يقول فيها:

من ليس لديه حب
ليس لديه وطن

ال تبك من العذاب واملعاناة
فاحلسني نفسه قد ُعّذب وعانى

فال تضل الطريق
فكل معاناة تقربك أكثر من احلياة

هذا اإلمام زين العابدين
كم عانى يف طفولته

كان طفاًل طري العود
لكنه عرف ما املعاناة

نسري عىل خطى حممد
يف أحاديثه وأعامله

ونتابع خطى أحفاده
بأمر من اهلل

لبسنا ثوب الثقافة
بذلك الذي عرفناه
تابعنا اإلمام جعفر

بام خّلفه لنا

ابن فاطمة البتول
زهرة رسول اهلل

ترك املدينة
وتوجه إىل اهلل

كل َمْن ذهبوا معه
عرفوا مصريه يف كربالء

لكنه تابع قدره
اعرتض احلر طريقه

ففاضت عيناه بالدموع
فقّبل يديه وقدميه

لكي يعود من حيث أتى)48(.
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املهمني  واملؤلفني  البكتاش  الشعراء  ومن 
توىّل  الذي  رسي  أمحد  بابا  العرشين  القرن  يف 
بنشاطه  وُعرف  القاهرة،  تكية   1942 عام  منذ 
الواسع وعالقاته العديدة، طلبت منه السلطات 
املرصية عام 1957 إخالء التكية وعرضت عليه 
مريضًا،  فأصبح  املعادي  منطقة  يف  مؤقتًا  مكانًا 
فتويف عام 1962، وله كتاب عن البكتاشية هو 
)الرسالة األمحدية يف الطريقة البكتاشية وكتاب 

األدعية البكتاشية وأشعار عديدة، منها قوله:

فلألدب  احلد  هذا  عند  األمر  يتوقف  مل 
ذكرها  عىل  سنأيت  أخرى  تفرعات  البكتايش 
ولكن نريد أن نقول أن األلبان والبكتاش ُسنة 
وشيعة ومسيح أحبوا أهل البيت  وهي صفة 
زيارهتم  ذلك  ومثال  األلباين.  للشعب  كانت 
قمته  فعىل  تريانا  األلبانية  العاصمة  قرب  جلبل 
هناك  ُفبني    العباس  تراب  من  حفنًة  ُدفنت 
جبل  ُسّمي  واجلبل  عيل  عباس  يسمونه  مزار 
املكان  هذا  يزورون  األلبان  يأيت  إذ  عيل  عباس 
ومنهم  بل  والدعاء  للشفاء  املناطق  كل  من 

املسيح كذلك وهم باآلالف.

باملولد  واأللبان  البكتاش  حيتفل  كذلك 
ولدهيم  كثريًا  به  وهيتمون  الرشيف  النبوي 
سرية  الشعراء  ويتناول  بذلك  خاصة  طقوس 
فراكوال  نظيم  ابراهيم  )وُيعد  ومناقبه  الرسول 
املتوىف سنة 1759 أول َمْن وضع ديوانًا شعريًا 
العربية هبذا املوضوع  كاماًل باأللبانية باحلروف 
عند  كبريًا  ثقـــافيًا  حتــــــوالً  ذلـــــك  وُيــعد 

األلــــــبان بـــــعد اعـــتناقـــهم االسـالم)50(.

باالهتامم  األلبانية  السنية  األوساط  وتتميز   
باملولد النبوي واالحتفال به بينام نجد األوساط 
األشعار  فيه  ُتنشد  الذي  باملأتم  هتتم  البكتاشية 
الشاعر  وُيعد  كربالء)51(.  حول  تدور  التي 
الذين  الشعراء  من  كامبريي  الذكر  السابق 
طويلة  قصيدة  وله  النبوي  باملولد  الشعر  كتبوا 
يتكون  مقطع  وكل  مقطعًا  ومخسني  واحد  من 
وحياة  مولد  عن  تتحدث  أبيات  أربعة  من 
الطقوس  عن  فضاًل   .)52(النبي ومعجزات 
التي تقوم هبا الطريقة البكتاشية خاصة واأللبان 
موضوعه  أن  نجد  سبق  فيام  ذكرنا  كام  عامة 
الشعائر  إحدى  هي  الطف  ملحمة  مرسحة 
املهمة كذلك التي متارس عندهم إذ يقول أحد 
الباحثني عن ذلك )مع انتشار الطريقة البكتاشية 
شعبية  تقاليد  لدهيم  نمت  األلبانيني  أوساط  يف 
الخ،  واالحتفاالت...  والعادات  العالقات  يف 
بمولد   /3/22 بالنوروز  االحتفال  ذلك  فمن 

.)53(اإلمام عيل

حممد وعيل
جاءا معًا إىل هذه الدنيا

لكي ينورا االنسان
الذي خلقه اهلل

عيل وفاطمة
خّلفا احلسن واحلسني)49(.
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يف  ُينّظم  الذي  املأتم  لدهيم  املناسبات  ومن 
هذه  ويف  حمّرم،  شهر  من  األوىل  العرشة  األيام 
كام  كربالء  بأبطال  تأسيًا  املاء  يرشبون  ال  األيام 
يف  وهم  للتكية  ويذهبون  الزينة  عن  يتخلون 

الطريق يرددون يا إمام يا إمام()54(.

باحياء  ألبانيا شيعة وسنة  املسلمون يف  يقوم 
مراسيم العزاء، إذ يلبسون السواد ويمنعون عن 
يف  العزاء  مرسحيات  ويقيمون  الطيب  استعامل 
ومنها  األلبانية  املدن  وسط  الكبرية  الساحات 
عىل سبيل املثال مرسحية )حسني جندار( وتعني 

احلسني امُلفّدى وهي باللغة األلبانية.

املرسحية  املشاهد  وخاصة  الطقوس  هذه 
يف  وخاصة  عالية  رمزية  فيها  نجد  أن  يمكننا 
إذ )يمكن االستدالل  مكاهنا األصيل )العراق( 
اخلرض  ثياهبم  ألوان  من    احلسني  عائلة  عىل 
ألوان  من  عليهم  ُيستدل  األمويني  اجلنود  وأن 
الشعر  ذو  اجلندي  أما  والصفر،  احلُمر  ثياهبم 
األشقر الطويل الذي كان يرضب األطفال فهو 
الشمر بن ذي اجلوشن وأن شكل الشمر بشعره 
وإشارات  معاٍن  عدة  عىل  يدل  الطويل  األشقر 
عليها هي  يبدو  التي  اهليئة  أن  إذ  التشابيه...  يف 
عربية  ليست  الشخصية  هذه  أن  عىل  للتأكيد 
عن  غريبة  شخصية  هي  وإنام  عربية  أو  عراقية 
الناتج عن  العقاب  يستحق  فو  والتقاليد  املكان 
اإلسالمية.  العربية  التقاليد  عىل  ومتّرده  تنكرة 
وذلك منذ أن جترأ عىل قتل احلسني والشمر 
العربية يف احرتام نساء وأطفال  التقاليد  يراِع  مل 

عائلة احلسني وكذلك هيئة اغلب جنود معسكر 
لعدو  صورة  إالّ  هي  ما    احلسني  أعداد 
تعطي  صورة  فهي  ولذلك  والعرب  املسلمني 
ُيعري  ال  رومي  حمارب  لصورة  الشبه  من  كثريًا 

اهتاممًا للتقاليد العربية أو اإلسالمية...()55(.

الشعرية  هذه  مثل  يف  الطقوس  هذه  مثل  إن 
سواءًا كانت عند العراقيني أم عند األلبان تعطي 
)الشعور املشرتك وانعدام احلواجز بني املمثلني 
واجلمهور ومها اللذان يمنحان التمثيليات قوهتا 
فيام  يتداخلون  واملشاهدون  فاملمثلون  املؤثرة 

بينهم()56(.

الطقوس  هذه  ان  بل،  وحسب  هذا  ليس 
منطقة  كل  حسب  آخرى  زيادة  هلا  تضاف  قد 
خمتلفة  بصورة  حمليًا  انتاجها  اعادة  عىل  تساعد 
حال  واقع  حسب  آخرى  أماكن  يف  غريها  عن 
يف  والتضامن  التكافل  يظهر  إذ  هلا،  املامرسني 
للهوية  تعزيزًا  مثاًل  األربعني  زيارة  طقوس 
ومثل  يمكنه،  ما  حسب  يقدم  وكل  الشيعية، 
هذه الطقوس هي فرصة كي تعيد يف اجلامعات 
تنظيم نفسها وإعادة مراجعة واقعها، واكتشاف 
طرقًا  وتبدع  غريها،  عن  تتاميز  وهبذا  قدراهتا، 
اجتامعية مل تكن معروفة وتبتكر أفكارًا تضامنية 
الطريق  يف  فمثاًل  والسلطة  الدولة  اطار  خارج 
بني النجف وكربالء تم ترقيم )أعمدة الكهرباء 
تصاعديًا حيث يبدأ العمود األول بالرقم 1 يف 
 1457 بالرقم  األخري  العمود  وينتهي  النجف 
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قرب مرقد اإلمام احلسني وهي مسافة ُتقدر 
الرتقيم  يف  الطريقة  هذه  وتستخدم  بـ83كم. 
األعمدة  تكون  ان  بينها  من  عديدة  ألغراض 
كربالء  لبلوغ  املتبقية  املسافة  عىل  للداللة 
وتستعمل كذلك كنقطة دالة بني الزوار أنفسهم 
جيهلون  التي  األماكن  بعض  يف  يسريون  حني 
أسامءها()57(، وحني جيتمع الزائرون ويامرسون 
التكافل  من  آخر  نوع  فهذا  اجلامعي  البكاء 
يتجاوب  عندما  النفيس واالجتامعي  والتعاضد 
مع  الشاطيء  )كتجاوب  الرادود  مع  اجلمهور 
الكورس  من  نوعًا  ويشكّل  األمواج  تالطم 

املشارك فيام جيري()58(.
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Strategic Management for the implementation of master 
plans for cities

 A Case Study of the city، Holy Karbala

Dr. Ali Kareem Abod AL-Memaar
Muez Muhammed Gaseem
 University of Baghdad
Center for Urban and Regional Planning  for Post - Graduate Studies 

Abstract
The process of management of cities and the prepartion for their strategy to implement the basic plans 

is one of the most important things for any city to achive high levels in their progress and development 
through holding the characteristics and features of functional and architectural advantage. The research 
aims to diagnose the level of employment of strategic management, and put a vision for the managers 
to best employ strategic management, diagnosis the levels of implementation of the planned foundation, 
and find out conclusions and recommendations.

The researcher depended in understanding and addressing the problem of the research on the descriptive 
analytical method to understand the reality of the strategic management in government planning devices 
to see if the concept of strategic management is applied in the planning and implementation of government 
agencies at the moment depending on the outstanding reality. The research found that the adoption of 
the cities development strategy as a planned approach is clearly supported in the management of many 
cities in the world to pave the way to get a better future. The adoption of a comprehensive urban planning 
methods and planning practices through the preparation of basic charts with distant ranges of urban 
centers. It recommended that the executive planning of basic plans for the preparation of basic designs 
in its processors of planning for the city to put and accommodate the religious legacy in addition to 
the genious cultural and Islamic heritage of the holy city of Karbala. It also recommended to foucs on 
paying attention to the religious places like the shrines and stations as to raise the attention to the urban 
development of small and medium cities to dislocate the population and urban pressure on the city center 
of Karbala and around it by finding providing jobs and investments, appropraite housing units, and 
providing necessary servicesin addition to  finding solutions to control the constructional expansion for  
the holy city of Karbala and the surrounding semi-urban and rural communities through condensation 
processes of the development of Urban plans and planning for appropriate transport networks that 
support to stop urban expansion on farms, and directing extension to the desert side. There is a need for 
giving attention to the adoption of affective strategies that target each government agency to achieve 
urban strategic objectives of effective strategies through its senior leadership by pushing the diligent 
members of the organization to work hard in the preparation of plans for urban and strategies that give 
the government device the capability of selecting an alternative strategy which corresponds with the 
dynamic changes in the environment. It also important to coordenate between the annual goals and 
strategic objectives until the work in an orderly fashion, and to clarify the procedures for implementing 

the strategy.

..................................................................................................................................................................................
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املستخلص

تعد عملية إدارة املدن وإعداد اسرتاتيجية هلا 
لتنفيذ خمططاهتا األساسية من األمور املهمة الي 
متقدمة  مراحل  إىل  هبا  للوصول  كانت  مدينة 
من  متتلكه  ما  خالل  من  وتنميتها،  تطورها  يف 

خصائص وميزات وظيفية وعمرانية متتاز هبا. 

وهيدف البحث إىل تشخيص مستوى توظيف 
اإلدارة االسرتاتيجية، ووضع تصور للمديرين 
االسرتاتيجية،  لإلدارة  توظيف  ألفضل 
األساس،  املخطط  تنفيذ  مستويات  وتشخيص 
واخلروج بجملة من االستنتاجات والتوصيات.

فهم ومعاجلة مشكلة  البحث يف  أعتمد  وقد 
يف  التحلييل  الوصفي  املنهج  عىل  البحث 
األجهزة  يف  االسرتاتيجية  اإلدارة  واقع  فهم 
مفهوم  كان  إذا  ما  ملعرفة  احلكومية  التخطيطية 
األجهزة  يف  تطبيقه  يتم  االسرتاتيجية  اإلدارة 
احلكومية التخطيطية والتنفيذية يف الوقت احلايل 
إىل  البحث  وتوصل  القائم.  الواقع  عىل  اعتامدا 
املدن هنجا ختطيطيا  تنمية  اسرتاتيجية  أعتامد  أن 
من  العديد  إدارة  يف  واضح  بشكل  معتمدا 
مستقبل  إىل  للوصول  الطريق  يمهد  العامل  مدن 
العمراين  التخطيط  أساليب  وأعتامد  أفضل، 
الشامل املامرسات التخطيطية عن طريق إعداد 
البعيدة  املديات  ذات  األساسية  املخططات 

للمراكز احلرضية. 

اإلدارة االسرتاتيجية لتنفيذ املخططات األساسيه للمدن 
حالة دراسية مدينة كربالء املقدسة

االستاذ املساعد الدكتور
عيل كريم عبود العامر

و 
الباحث

معز حممد جاسم
مركز التخطيط احلرضي واإلقليمي للدراسات العليا

جامعة بغداد

........................................................................................................................................................................................................................................................................
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وأوىص البحث بأن عىل اجلهات التخطيطية 
إعداد  عند  األساسية  للمخططات  التنفيذية 
التخطيطية  معاجلاهتا  يف  األساسية  التصاميم 
الديني  املوروث  وتستوعب  تضع  أن  للمدينة 
ملدينة  األصيل  واإلسالمي  احلضاري  واإلرث 
باألماكن  العناية  املقدسة، والرتكيز عىل  كربالء 
الدينية املتمثلة باملراقد،واملقامات، واألرضحة، 
باملدن  العمرانية  بالتنمية  االهتامم  وزيادة 
السكاين  الضغط  خللخلة  والصغرية  املتوسطة 
والعمراين عىل مركز مدينة كربالء املقدسة وما 
فيها  واالستثامر  للعمل  فرص  بإتاحة  حوهلا 
واخلدمات  املناسبة  السكنية  الوحدات  وتوفري 
الالزمة، ووضع حلول يف السيطرة عىل اإلمتداد 
حوهلا  وما  املقدسة  كربالء  ملدينة  العمراين 
خالل  من  وريفية  حرضية  شبة  جتمعات  من 
عمليات التكثيف ووضع املخططات العمرانية 
والداعمة  املناسبة  النقل  شبكات  وخمططات 
لوقف الزحف العمراين عىل األرايض الزراعية 
الصحراوي،  الظهري  إىل  االمتداد  وتوجيه 
فعالة  اسرتاتيجيات  بتبني  االهتامم  ورضورة 
األهداف  لتحقيق  حكومي  جهاز  لكل  موجهة 
قياداهتا  خالل  من  االسرتاتيجية،  العمرانية 
خطط  إعداد  يف  التنظيم  أفراد  ليجتهد  العليا، 
واسرتاتيجيات عمرانية تتيح للجهاز احلكومي 
الذي  االسرتاتيجي  البديل  اختيار  عىل  القدرة 
البيئة،  يف  الديناميكية  التغريات  مع  يتوافق 
واألهداف  السنوية  األهداف  بني  والتنسيق 
االسرتاتيجية حتى يتم العمل بشكل منظم، وأن 

توضح إجراءات تنفيذ االسرتاتيجية.

املقدمة

تعد عملية إدارة املدن وإعداد اسرتاتيجية هلا 
لتنفيذ خمططاهتا األساسية من األمور املهمة ألي 
متقدمة  مراحل  إىل  هبا  للوصول  كانت  مدينة 
من  متتلكه  ما  خالل  من  وتنميتها،  تطورها  يف 
متتاز  وعمرانية  وظيفية  وميزات  خصائص، 
إمكانات  ملا هبا من  املقدسة  هبا، ومدينة كربالء 
عديدة هلا ميزة نسبية تعتمد عىل خصوصيتها عن 
بقية املدن األخرى، كوهنا مدينة مهمة للسياحة 
الدينية نظرًا ملا موجود فيها من أرضحة ومراقد 
القدم،  منذ  نشوئها  سبب  تعد  والتي  مقدسة، 
وان نطاق تأثريها مل يعد حمليا بل وطنيا، ودوليا.

كربالء  مدينه  ومنها  عام  بشكل  املدن  إن 
خمتلفة:  حرضية  مشكالت  من  تعاين  املقدسة 
ترتبط  عمرانية  وبعضها  ختطيطية،  بعضها 
يرتبط  وبعضها  األساسية  باملخططات 
وبعضها  واالجتامعية،  السكانية  باخلصائص 
والسياسات  باإلجراءات  يرتبط  اآلخر 

احلكومية.

هنجا  املدن  تنمية  اسرتاتيجيات  وتعد 
ختطيطيا يعد بمثابة طريق الوصول إىل مستقبل 
بالتحديات،  تأثرا  األكثر  املدينة هي  إن  أفضل. 
تلك  خاصة  واخلارجية  الداخلية  والصعوبات 
لكوهنا  العامل  يف  التغريات  نتيجة  حتدث  التي 
حد  عند  يقف  وال  باستمرار  متغري  مركب 
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ذاته،  باملكان  تتأثر  كوهنا  التغريات  من  معني 
املدينة  تنمية  اسرتاتيجية  أمهية  تأيت  هنا  ومن 
التخطيطي والتنفيذي والتي تعمل عىل  ببعدهيا 
مساعدة املدن ودعمها يف عملية اختاذ القرارات 
التنفيذ  عملية  عىل  الرتكيز  خالل  من  احلاسمة 
عملية  وإن  خصوصا  املكاين،  للحيز  املستدام 
اإلدارة العمرانية للمدينة تعتمدعىل اخلصائص 
مما  هبا،  املدينة  متتع  التي  والعمرانية  الوظيفية، 
عىل  تعتمد  هلا  اسرتاتيجية  رؤية  وضع  يتطلب 
إدارة  إن  املدن.  تلك  متلكها  التي  اإلمكانات 
مدينة كربالء املقدسة وبام متتلكه من خصوصية 
وإمكانات عديدة يتطلب وضع رؤية اسرتاتيجية 
)ختطيطية _تنفيذية( يف إدارهتا وتنظيم عنارصها 
للمتغريات  لتستجيب  يؤهلها  وبام  الوظيفية، 
العامل،  يف  حتدث  التي  الرسيعة   والتطورات 
البحث   شمل  وقد  الغالبة.  سمته  باتت  والتي  
بمفاهيم  األول  اختص  إذ  مباحث،  ثالثة 
والثاين  االسرتاتيجية،  واإلدارة  االسرتاتيجية 
باملخططات األساسية ومفهوم املخطط األساس 
وكيفية متابعة تنفيذ املخطط األساس بالتحليل 
املخططات  تنفيذ  ملتابعة  االسرتاتيجية  واإلدارة 
الدراسية أنموذجًا  باحلالة  والثالث  األساسية، 
لتنفيذ  اسرتاتيجية  منهجية  خطة  إعداد  ملراحل 
كربالء  ملدينة  األساسية  املخططات  وإدارة 

املقدسة، ثم االستنتاجات والتوصيات.

مشكلة البحث وأهميته

هل توظف إدارة املدينة خطوات اإلدارة 
االسرتاتيجية يف تنفيذ املخططات األساسية:

• ما مستوى توظيف خطوات اإلدارة 	
االسرتاتيجية يف مدينة »كربالء املقدسة«.

• ما مستوى توظيف خطوات اإلدارة 	
االسرتاتيجية يف تنفيذ املخططات 

األساسية.
• ما مستوى تنفيذ املخططات األساسية 	

ملدينة »كربالء املقدسة«.
• هدف البحث	
• تشخيص مستوى توظيف اإلدارة 	

االسرتاتيجية. 
• وضع تصور للمدراء الفضل توظيف 	

لإلدارة االسرتاتيجية.
• تشخيص مستويات تنفيذ املخطط 	

األساس.
• اخلروج بجملة من االستنتاجات 	

والتوصيات.

فرضية البحث
لإلدارة  اسرتاتيجية  خطة  وضع  إن 
للمدن  األساسية  للمخططات  االسرتاتيجيه 
مراحل  أهم  من  واحدة  تنفيذ  يف  سيساعد 
كربالء،  ملدينة  األساس  املخطط  وتنفيذ  إعداد 
يقلل  وبشكل  ومتابعته،  التنفيذ  مرحلة  وهي 
والتعرف  التنفيذ،  عند  املتوقعة  األخطاء  معه 
تطبيقها عىل أرض  التي تعرتض  املعوقات  عىل 

الواقع  ووضع احللول الكفيلة هلا.
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منهجية البحث

اعتمد البحث يف فهم ومعاجلة مشكلة البحث 
عىل املنهج الوصفي التحلييل يف فهم واقع اإلدارة 
احلكومية  التخطيطية  األجهزة  يف  االسرتاتيجية 
االسرتاتيجية  اإلدارة  مفهوم  كان  إذا  ما  ملعرفة 
التخطيطية يف  يتم تطبيقه يف األجهزة احلكومية 
تم  إذ  القائم،  الواقع  عىل  اعتامدا  احلايل  الوقت 
التحلييل الوصفي لتحقيق  املنهج  اتباع أسلوب 
أهداف الدراسة، والذي يسمح بجمع البيانات 
فضاًل  الدراسة،  جمتمع  أفراد  من  كبري  عدد  من 

عن اإلطار النظري املالئم للدراسة.

أواًل: املبحث األول: 

مفاهيم االسرتاتيجية واإلدارة االسرتاتيجية 

1. مفهوم االسرتاتيجية

1-1 االسرتاتيجية
معنى  يف  جاء  االسرتاتيجية  تعبري  أو  مفهوم 
Strategy وهي كلمة مشتقة أصاًل من الكلمة    
أو  جيش  به  يعنى  والذي   strato اليونانية 
 stratego الكلمة  هذه  مشتقات  ومن  حشد، 
يقصد  stratagemوالتي  وهناك  القيادة،  فن 
مواجهة  يف  تستخدم  التي  احلربية  اخلدعة  هبا 

العدو)1(. 

تكن  مل  )سرتاتيجية(  كلمة  أن  واملالحظ 
مستخدمة حتى هناية القرن الثامن عرش تقريبا، 

وكان اللفظ املستخدم لوصف إدارة احلرب هو 
الفروسية(، وهو مستمد من مرجع حيمل  )فن 
القرن  بزات( يف  ألفه )كرستني دي  ذاته  االسم 
أو  التفكري  النمط من  الرابع عرش وقد يوصف 
اسرتاتيجي  تفكري  بأنه  املتخصصة  الدراسات 
تعريف  يمكن  كام  اسرتاتيجية.  دراسات  أو 
االسرتاتيجية من الناحية اللغوية بأهنا: خطة أو 

سبيل للعمل)2(.

 إن نجاح  املؤسسة  يف اسرتاتيجيتها ينصب 
مع  التكيف  يف  قدرهتا  عىل  األساس  بالدرجة 
بيئتها يف ظل حمددات مواردها، فهي عبارة عن 
بتحقيق  تتعلق  وسياسات  وخطط  “أهداف 
التناسب بني موارد  املؤسسة  الداخلية وظروف 
البيئة اخلارجية املحيطة هبا، وإن حتقيق التناسب 
يؤدي إىل حتقيق األهداف االسرتاتيجية بكفاءة 
 Plan عن خطة  عبارة  االسرتاتيجية  وفاعلية” 
موضوعة حتدد سياقات وسبل الترصف، وهي 
حيلة أو خدعة Ploy تتمثل يف مناورة لاللتفاف 
 Patternحول املنافسني، وهي أنموذج أو نمط
املعتمد  السلوك  خالل  من  األجزاء  متناغم 
مركز  وضع  إىل  للوصول  املعتمد  غري  حتى  أو 
النهاية  يف  وهي  البيئة،  يف  مستقر   Position
القدرة  يعني   Perspective فكري  منظور 
عالقاهتا  وفق   عىل  األشياء  وإدراك  رؤية  عىل 

الصحيحة)3(. 
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املفهوم  هذا  تفسري  الباحثني  بعض  وحاول 
واملوضحة  األساسية  أبعاده  إيضاح  هبدف 
منها  تتشكل  التي  األبعاد  بالشكل)1( 

األسرتاتيجية.

2. مفهوم اإلدارة االسرتاتيجية

يف  الكتاب  أشهر  من  وهو   Ansoff عرف 
بأهنا تصور   )اإلدارة االسرتاتيجية(  املجال  هذا 
بحيث  بيئتها  مع  املتوقعة  لعالقتها  املؤسسة 
جيب  التي  العمليات  نوع  التصور  هذا  يوضح 
القيام هبا عىل املدى البعيد الذي جيب أن تذهب 
إليه  املؤسسة  والغايات التي جيب أن حتققها”)4(.

جمال  يف  االسرتاتيجية  معنى  أن  إىل  نخلص 
االسرتاتيجية  واإلدارة  االسرتاتيجي  التخطيط 
والقيادة«،  اإلدارة  »فن  مبسط  وبتعريف  »هي 
والتهديدات يف  تظهر  قد  التي  باملخاطر  والتنبؤ 

البيئة اخلارجية والداخلية. 

 3. مراحل تنفيذ اإلدارة االسرتاتيجية

أوال: مرحلة التحليل االسرتاتيجي 

وتتضمن دراسة البيئتني الداخلية واخلارجية 
التي  العنارص  كافة  تشمل  الداخلية  للمؤسسة، 
للمؤسسة،  الداخلية  احلدود  ضمن  تدخل 
املؤسسة   داخل   تتم  قرارات  عىل  بناًء  وتتحدد 
التنظيم  مثل  بتحديدها  املؤسسة   إدارة   وتنفرد 
العمل. والسياسات،وقواعد  والنظم  اإلداري، 

مجعية  الرياض،  املعلومات،  لنظم  االسرتاتيجي  التخطيط  حممد،  دوريش،  و  حممد،  مندورة،  املصدر/ 
احلاسبات السعودية،1994.

شكل )1( األبعاد اليت تتشكل منها األسرتاتيجية
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العنارص  كافة  عىل  فتشتمل  اخلارجية  أما 
وال  املؤسسة،  حدود   خارج  األطراف  أو 
قدرة   عىل  وتؤثر  املؤسسة  لسيطرة   كلية  ختضع 
وإن  أهدافها،  وحتقيق  مهامها  أداء  يف  املؤسسة 
يف  وتشارك  فيها  تؤثر  أن  فرصة  للمنظمة  كان 
البيئة  يتم تصنيف  ما  حتديد خصائصها. وعادة 
اخلارجية عىل مستويات ثالثة )تشغيلية خاصة 
العالقة،  ذات  النشاطات  مع  وكلية  بالنشاط 
وعامة مع كافة النشاطات األخر( هبدف حتديد 
والعنارص  مجيعها،  يف  اإلسرتاتيجية  العنارص 
من  التي  املؤرشات  تلك  هي  االسرتاتيجية 
املمكن أن تؤثر سلبا أو إجيابا عىل عمل املؤسسة 
التحليل يف األدبيات  املستقبل، ويعرف هذا  يف 
االسرتاتيجية  العنارص  بتحليل  اإلدارية 

 .)5( S.W.O.T ANALYSIS

ثانيا: صياغة االسرتاتيجية

أي وضع خطط طويلة األمد لتمكن اإلدارة 
ونقاط  والتهديدات  الفرص  إدارة  من  العليا 
القوة والضعف بأسلوب فعال وتتضمن عملية 
الصياغة االسرتاتيجية التحديد الدقيق لكل من 
واألهداف   ، املؤسسة  رسالة   )حتديد  حاالت 
االسرتاتيجيات  ووضع  للتحقيق،  القابلة 
بتحقيق  الكفيلة  السياسات  وضع  وتطويرها، 
رسالة   إطار  ضمن  واالسرتاتيجيات  األهداف 

املؤسسة(.

ثالثا: تنفيذ االسرتاتيجية 

العملية  االسرتاتيجية  تطبيق  هبا  يقصد 
االسرتاتيجيات  وضع  يتم  بواسطتها  التي 
الربامج  خالل  من  التنفيذ  موضع  والسياسات 

وامليزانيات واإلجراءات.

رابعا: التقييم والسيطرة

عمليتا  مها  االسرتاتيجية  والسيطرة  التقييم 
مدى  العليا  اإلدارة  مدراء  فيها  حيدد  مراقبة 
حتقيق التطبيق االسرتاتيجي الختيارهم أهداف 
املؤسسة وغايتها ومدى نجاحهم يف ذلك ويتم 
التقويم عىل مستوى  املؤسسة ومستوى وحدات 

األعامل أيضا)6(. 

4. أنواع التخطيط

 أوال : تبعا للمركزية، ويقسم على:

• التخطيط املركزي.	
• التخطيط الالمركزي.	
• التخطيط املركزي الديمقراطي.	

ثانيا: تبعا للشمولية االقتصادية

• 	 Partial or التخطيط اجلزئي أو التفصييل
.Detailed Planning

• التخطيط الشامل أو العام 	
 Comprehensive or General

.Planning
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ثالثا: تبعا للوحدة املكانية

1 ..National Planning  التخطيط القومي
2 .Regional Planning التخطيط اإلقليمي
3 ..)7( Local Planning التخطيط املحيل

رابعا: تبعا للوحدة الزمنية

التخطيط الدائم: ويقسم عىل ثالثة أقسام . 1
وهي: التخطيط الطويل، واملتوسط، 

والقصري األجل.
التخطيط الطويل األجل:. 2

)Long-term planning(

التخطيط متوسط األجل: . 3
     )Medium-term planning(

التخطيط القصري األجل: . 4
)Short-term planning(

التخطيط الطارىء:. 5
Emergency Planning 

رابعا: حسب اهلدف: 

ويقسم إىل ثالث فئات خمتلفة تسمى:

1. التخطيط االسرتاتيجي

  هيتم التخطيط االسرتاتيجي بالشؤون العامة 
السرتاتيجي  التخطيط  ويبدأ  ككل.  للمؤسسة 
ويوّجه من قبل املستوى اإلداري األعىل ولكن 
فيها  تشارك  أن  جيب  اإلدارية  املستويات  مجيع 
لكي تعمل. وغاية التخطيط االسرتاتيجي هي:

املهام . 1 تبني  املدى  طويلة  عامة  خطة  إجياد 
واملسؤوليات للمؤسسة ككل.

إجياد مشاركة متعددة املستويات يف العملية . 2
التخطيطية.

خطط . 3 تآلف  حيث  من  املؤسسة  تطوير 
الوحدات الفرعية مع بعضها البعض.

2. التخطيط التكتيكي

  يركز عىل تنفيذ األنشطة املحددة يف اخلطط 
أن  جيب  بام  هتتم  اخلطط  وهذه  االسرتاتيجية، 
تقوم به كل وحدة من املستوى األدنى، وكيفية 

القيام به، ومن سيكون مسؤوالً عن إنجازه. 

لتحقيق  جدا  رضوري  التشغييل  التخطيط 
هلذه  الزمني  واملدى  االسرتاتيجي،  التخطيط 
االسرتاتيجية  اخلطط  مدى  من  أقرص  اخلطط 
التخطيط  بني  الفرق  يبني   )1( اجلدول 
االسرتاتيجي والتخطيط التكتيكي كام أهنا تركز 
عىل األنشطة القريبة التي جيب إنجازها لتحقيق 

االسرتاتيجيات العامة للمؤسسة)8( .          
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    اجلدول )1( الفرق بني التخطيط االسرتاتيجي والتخطيط التكتيكي

املصدر- الباحث/ عصام عبد احلميد الكبيدي، خمترصخطوات التخطيط االسرتاتيجي والتشغييل، ورقة بحثية، 
2005، ص2.

التخطيط التكتيكيالتخطيط االسرتاتيجي

التعريف
هو طريقة لتحديد األهداف بعيدة املدى وكيفية 

الوصول إليها
هو طريقة لتحديد األهداف املرحلية قريبة املدى التي 

تشكل احيانًا جزء من أهداف اخلطة االسرتاتيجية
املدة الزمنية

من سنة إىل مخس سنواتأكثر من مخس سنوات
النامذج

أكثر من 13 نموذج سنعرض منها اربعة:
وسوات  االشهر،  وهي   SWOT سوات  نموذج  أوالً: 

سيئة بالتخطيط االسرتاتيجي الن نسبة نجاحها %30
اخلارجية  بوزارات  يستخدم  بالسيناريو:  التخطيط  ثانيًا: 

والدفاع وطريقته:
حتديد االحتامالت الرئيسية. 1
حتديد االحتامالت الفرعية لكل احتامل رئييس. 2
تفرع من كل فرع احتامالت اخرى )كبناء شجرة(. 3
االحتامالت . 4 نسبة  وثم  رئييس  احتامل  كل  نسبة  حتديد 

الفرعية
حتديد املسار األكثر توقعًا ونبني خطتنا عليه. 5

 PMSP ثالثًا: نموذج
هي طريقة لتحديد األهداف باألداء وتستخدم يف الرشكات 

املالية .
وعادة تصاغ أهدافه كالتايل )نريد نتائجنا أفضل من السوق 

بـ %10(
)Pfeiffer( رابعًا: نموذج فايفر

وهي فعالة وممتازة بالتخطيط التشغييل  SWOT طريقة

املستويات
إدارة ، قسمجمموعة ، وزارة ، رشكة

املصطلحات
املصطلحات

األهداف ، الوسائل ، السياسات ، املهامالرؤية ، الرسالة ، القيم ، الوحدات
مراجعة اخلطة أو تعديلها

مراجعة رسيعة كل سنة ومراجعة شاملة كل 5 سنوات 
ويف حالة التعديل عىل اخلطة باملراجعة الشاملة ال 

ننقص الـ5 سنوات من عمر اخلطة

مراجعة اخلطة كل شهر.
وعادة نبدأ التخطيط للسنة املقبلةبالنسبة للحالية
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التخطيط  أن  نجد  السابق   اجلدول  ومن 
االسرتاتيجي هو لتحديد األهداف بعيدة املدى 
وكيفية الوصول إليها، بينام التشغييل هو لتحقيق 
األهداف املرحلية القريبة املدى والتي قد تشكل 
وخيتلف  االسرتاتيجية  اخلطة  أهداف  من  جزءا 
التخطيط االسرتاتيجي أنه يمتد ألكثر من مخس 
التزامات طويلة األجل،  سنوات ويرتتب عليه 
وقد يصاحبه بعض التغيري يف القرارات املتعلقة 
من  التكتيكي  بينام  االسرتاتيجية،  اخلطة  بتنفيذ 
سنة خلمس سنوات أي مدة زمنية أقل ، ويركز 
املؤسسة   يف   املتنوعة  املوارد  توزيع  عىل  عادة 
ومن  تفصيلية،  بصورة  األهداف  لتحقيق 
التخطيط  يف  النامذج  من  العديد  تطبيق  املمكن 
 SOWT أنموذج   التكتيكي  بينام  االسرتاتيجي، 
فعال  وهو  واخلارجية  الداخلية  البيئة  حتليل 
وزارات  قبل  من  ينفذ  االسرتاتيجي  فيه،  جدا 
وقيم  ورسالة  رؤية  ضمن  ويعمل  ورشكات، 
شاملة  مراجعة  هنالك  وتكون  ووحدات، 

للخطة كل مخس سنوات. 

قسم  أو  إدارة  قبل  من  ينفذ  التكتيكي  بينام 
ومهام،  وسياسات  ووسائل  أهداف  ضمن 
التخطيط  وتكون هنالك مراجعة كل شهر. إن 
االسرتاتيجي له فائدة يف جمال اإلدارة والتخطيط 
العمراين كونه يؤدي إىل وضع أسس وضوابط 
عامة وأساسية للمخططات األساس التي تعمل 
أو تنفذ ومراقبة تنفيذها ضمن أطر عامة حمددة 
اليمكن أن يكون هنالك جتاوز عىل املحددات 

آليات  ضمن  مدينة  ألية  املوضوعة  واخلطط 
التخطيط االسرتاتيجي  معتمدة  وحمددة ضمن 
املدينة  تلك  كانت  أيا  املدينة  لعمران  وإدارته 
وحمدداهتا  وميزاهتا  خصوصياهتا  وضمن 
املوضوعة  واالسرتاتيجية  الرئيسة  واألهداف 
املراجعة  يف  فائدة  له  تكون  التكتيكي  بينام  هلا، 
واملتابعة الدورية والذي يمكن أن يعمل ضمن 
وضمن  االسرتاتيجي  للتخطيط  العام  اإلطار 
ضمن  وضعت  وأهداف  وحمددات  ضوابط 
اخلطط البعيدة املدى يف إدارة وتنفيذ املخططات 
حتقيقها  يراد  التي  وغاياهتا  وأهدافها  األساس 
يسمح  بام  القريب،  واملنظور  البعيد  املدى  عىل 
تنفيذ  ومتابعة  وتقييم  مراقبة  يف  كبرية  بمرونة 

تلك اخلطط.

3. التخطيط التنفيذي 

إلنجاز  التنفيذي  التخطيط  املدير  يستخدم 
يستعمل  أن  ويمكن  عمله،  ومسؤوليات  مهام 
ذات  اخلطط  عدة.  مرات  أو  واحدة  مرة 
التي  األنشطة  عىل  تطبق  الواحد  االستخدام 
االستخدام  ذات  اخلطط  عىل  ومثال  تتكرر. 
اخلطط  أمثلة  أما  املوازنة.  خطة  الواحد 
السياسات  خطط  فهي  االستخدام  مستمرة 
أنواع  يوضح  واملخطط)1(  واإلجراءات)9( 

التخطيط.
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ثانيا: املبحث الثاني: 

املخطط األساس

1. املخطط األساس

وضع  )إىل  أساسا  هيدف  املدن  ختطيط 
اسرتاتيجية مستقبلية ناجحة لنمو وتطور املدينة 
استعامالت  تنظيم  طريق  عن  سلسة  بصورة 
مدروسة  خطة  ووضع  املدينة  يف  األرض 
بمختلف  املدينة  نمو  اجتاهات  عىل  تسيطر 
مصطلح  عليها  يطلق  اخلطة  هذه  جوانبها، 

جمموعة  يتضمن  فهو  األساس)10(.  املخطط 
بني  توفق  التي  التصميمية  واملبادئ  األسس 
املادية  واالحتياجات  اإلنسانية،  املتطلبات 
إىل  وهيدف  املدينة)11(،  لسكان  )الفيزيائية( 
توجيه نمو املدينة خالل املدة الزمنية املوضوعة 
التغري االجتامعي،  تستوعب طبيعة  له وبطريقة 
والتكنولوجي،  واحلضاري،  واالقتصادي، 
إذن هو  املدة،  حدوثه يف هذه  واملتوقع  احلادث 
وتطور  نمو  وتوجيه  ملراقبة  مربجمة  عمل  خطة 
يضمن  وبام  الزمن  من  معينة  مدة  خالل  املدينة 
القطاعات االقتصادية، واالجتامعية،  نمو مجيع 

خمطط )1( انواع التخطيط

احلرضي  للتخطيط  العايل  املعهد  ماجستري،  رسالة  التخطيط«،  يف  »الالمركزية  صربي،  حسني  آمنة  املصدر: 
واإلقليمي، جامعة بغداد، 2005، ص21.
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املدينة  جيعل  وبام  متوازنة،  بصورة  واخلدمية 
املتوقعة  السكانية  الزيادة  استيعاب  عىل  قادرة 
كافة  وتوفري  املخطط  وضع  وقت  خالل 
السكانية دون  الزيادة  اخلدمات الرضورية هلذه 
اخلدمات  هذه  عىل  ضغط  أو  خلل  حدوث 
والتطور  النمو  لعملية  املرافقة  املشاكل  وجتنب 

يبني  شكل)2(  للمدن.  املوجه  غري  العشوائي 
شكل)3(  و   العام،  املخطط  إعداد  مراحل 

يوضح مراحل إعداد املخطط االسرتاتيجي.

شكل )2(  مراحل إعداد املخطط العام

املصدر: مصطفى مدبويل، التخطيط االسرتاتيجى كأداة جديدة للتنمية العمرانية وزيادة القدرة التنافسية للمدن،  
ص21.
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شكل )3( مراحل إعداد املخطط االسرتاتيجى

الذي  هو  االسرتاتيجي  املخطط  أن  ونجد 
وقد  العمرانية،  للتنمية  املستقبلية  الرؤية  حيدد 
يكون عىل املستوى القومي أو اإلقليمي أو عىل 
ويبني  القرية،  أو  املدينة  أو  املحافظة  مستوى 
األهداف والسياسات وخطط التنمية االقتصادية 
لتحقيق  الالزمة  العمرانية  والبيئة  واالجتامعية 
التنمية املستدامة، وحيدد االحتياجات املستقبلية 
األرايض واستعامالت  العمراين،  للتوسع 
التنفيذ  واليات  وأولويات  وبرامج  املختلفة   

ومصادر التمويل عىل املستوى التخطيطي.

نلخص أن التخطيط العمراين االسرتاتيجي 
حتقيق  نحو  موجه  هنج  عىل  يقوم  ختطيط  هو 
فيها  تشارك  مستمرة  مشاركة  لعملية  النتائج 
جمموعات من املجتمع املحيل والقطاع اخلاص. 
باألعتامد عىل عنارص قوية من املشاركة  يف وضع 
التنمية  ويف  املدينة  دور  تعزيز  ويف  التصورات 

االقتصادية املحلية.

املصدر: مصطفى مدبويل، التخطيط االسرتاتيجى كأداة جديدة للتنمية العمرانية وزيادة القدرة التنافسية للمدن، 
مصدر سابق، ص21.
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2. اإلدارة االسرتاتيجية ودورها يف تنمية املدن

ختطيطيا  هنجا  املدن  تنمية  اسرتاتيجية  تعد 
من  العديد  إدارة  يف  واضح  بشكل  معتمدا 
مستقبل  إىل  للوصول  الطريق  يمهد  العامل  مدن 
أفضل، فهو يشكل - يف الوقت ذاته - الطريقة 
للمدن  احلرضية  اإلدارات  تساعد  التي  واألداة 
يف اختاذ القرارات الناجحة. وإن الفكرة احلديثة 
للمخطط األساس للمدن أصبحت اآلن  بمثابة 
ومركزها،  للمدينة  التنموية  املستقبلية  اخلطة 
حتقيق  من  املدينة  متكن  التي  األداة  وتشكل 
لسكانيها  أفضل  حياة  وتوفري  املستقبلية  رؤيتها 
والدول  املدن  خمتلف  من  إليها  والقادمني 

األخرى. 

تكون  تكاد  بقاعدة  يقر  املعارص  عاملنا  إن 
من الثوابت املتفق عليها أال وهي رسعة التغري 
والتحول االقتصادي والعلمي والتقني بصورة 
مل نشهد هلا مثياًل يف القرون والعقود املاضية. ويف 
املنظامت؛  بيئة  يف  املستمرة  التغريات  هذه  ظل 
االسرتاتيجية  اإلدارة  بمامرسة  االهتامم  تزايد 
اخلاص)12(؛  أو  العام  القطاع  منظامت  يف  سواًء 
نظرًا لقدرهتا الفائقة عىل صبغ ترصفات  املؤسسة  
بروح املبادرة واالبتكار جتاه صنع مستقبلها، ما 
جيعلها جتايف الترصفات اآلنية والقائمة عىل ردة 

الفعل )13(. 

بشكل  هتتم  االسرتاتيجية  اإلدارة  أن  فنجد 
الداخلية  واملتغريات  العوامل  بدراسة  جوهري 

اخلارجية  واملتغريات  والضعف(   القوة  )نقاط 
عمل   عىل  تؤثر  التي  واملخاطر(  )الفرص 

املؤسسة  يف الوقت احلايل أو املستقبيل.

املتباينة والقضايا  أن اجلوانب  الواضح  ومن 
التي عىل املخططني واملدراء أخذها يف  املتشعبة 
املدن،  ختطيط  إعادة  أو  التخطيط  عند  االعتبار 
التخطيط  خالل  من  معها  التعامل  يصعب 
املدن  إدارات  به  تقوم  الذي  التقليدي  املعامري 
تقترص  تعد  مل  التخطيط  عملية  وأن  خاصة 
واملنافع،واملرافق  األرض  استغالل  عىل 
املناطق  وحتديد  البلدية  العامة،واخلدمات 
والطرق  والصناعية،  والتجارية،  السكنية، 
واملواصالت، والتوسع يف اإلعامر، وإنام تتطلب 
القرار  اختاذ  يف  املصالح  أصحاب  من  رشاكة 
االقتصادية،  املتغريات  االعتبار  يف  األخذ  مع 
أصبح  حيث  والنفسية  واألمنية،  والبيئية، 
الطيبة  للمعيشة  الصاحلة  البيئة  عىل  احلفاظ 
ذلك  وكل  التخطيط،  من  جزءًا  املثمر  والعمل 
االسرتاتيجي،  التفكري  من  كبريًا  قدرًا  يتطلب 
التخطيط  أسلوب  استخدام  آخر  بمعنى  أو 

العمراين االسرتاتيجي.

الشفافية  عىل  املتنامية  للطلبات  واستجابة 
العامة وحتسني األداء،  واملسؤولية يف اإلدارات 
العامة  لإلدارة  واملامرسون  املتخصصون  اتفق 

عىل التوجه نحو فلسفة اإلدارة بالنتائج. 
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هذا غري أنه من الصعب أن تقوم أو تستظهر 
اإلدارة النتائج يف أي منظمة من أي حجم وبأي 
أم  القصري  املدى  عىل  سواء  التعقيد  من  درجة 
عىل  القدرة  تنمية  وجود  دون  الطويل  املدى 

إدارة اسرتاتيجية مكتملة البنيان. 

يف  االسرتاتيجية  اإلدارة  تعريف  ويمكن 
وسائل  كل  بني  اجلمع  أهنا  عىل  املضمون  هذا 
أجندة  لوضع  متامسك  أسلوب  لتوفري  اإلدارة 
يمكن  باإلدارة  املوكلة  للجهة  اسرتاتيجية 
رصد خطواهتا وتعديلها عىل وفق أي معطيات 

جديدة.

كثريًا ما تطغى اإلدارة التقليدية للمدن كثقافة 
التي تظهر يف  عىل ممارسة اإلدارة االسرتاتيجية 
عقبات  هناك  أن  كام  تنفيذه.  جيري  نص  صورة 
االسرتاتيجية  األساليب  بعض  تنفيذ  يف  عملية 
النامذج  بعض  نصوص  من  والنامجة  املحافظة 

االسرتاتيجية. 

ومن أهم التناقضات التي توجد يف نصوص 
اإلدارة االسرتاتيجية للمدن هي الرشاكة باألمر، 
اإلدارة  عن  البليغ  احلديث  بني  اجلمع  بمعنى 
احلديث  مع  أسفل  إىل  أعىل  من  صادرة  كأوامر 
وتعضيد  التعاون  عىل  الرتكيز  عن  املتواصل 

الرشاكة يف شبكات العمل املشرتك )14(.

االسرتاتيجية  اإلدارة  حتليل  خالل  ومن 
أمهية  تتبني  وجوهري  نظري  إطار  يف  للمدن 
احلكومة  هيكلة  إعادة  يف  االسرتاتيجية  اإلدارة 

املحلية، فهي ليست جمرد أسلوب إدارة جديد أو 
طريقة للتعامل مع خفض خمصصات العمران يف 
املدن نتيجة سياسات احلكومة املركزية. بل هي 
احلكومة  تركيبة  إلعادة  فعالة  طريقة  الواقع  يف 

املحلية رغم القيود القائمة عليها.

اإلدارة  ممارسة  إدخال  أن  شك  فال 
ويقيض  القيادة  مركز  من  حيسن  االسرتاتيجية 
عىل البريوقراطية ويقوي من أدوار العاملني يف 
املمكن  من  أنه  غري  واملجتمع.  املدنية  املجالس 
للقائمني عىل الشؤون املدنية أن يسيئوا استخدام 
اإلدارة االسرتاتيجية يف تعزيز القوة املركزية ويف 
ختطي السياسة املحلية ويف إضعاف قيم القطاع 

العام وزيادة  ضغوط العمل وكثافته. 

هذا ألن اإلدارة االسرتاتيجية ليست جمموعة 
غايات  هلا  املتسقة  املامرسات  أو  األفكار  من 
وآثار متناسقة عند تبنيها من قبل أي منظمة من 

القطاع العام أو اخلاص. 

يف  املصالح  أصحاب  مشاركة  كانت  وملا 
يف  الرئيسة  األسس  من  اإلدارية  الشؤون 
ممارسة اإلدارة االسرتاتيجية، فال بد من إرشاك 
القرارات  يف  البداية  من  املصالح  أصحاب 
وتنفيذ  البيئية  بالسياسة  املتعلقة  تلك  خاصة 
طبيعة  يف  ما  نتيجة  البيئة  مشاكل  عالج  خطط 
الفني  والنظام  االجتامعي  النظام  بني  العالقة 
التعقيدات  تلك  عىل  يرتتب  وما  تعقيدات  من 
من حاجة لتحليالت علمية قد تؤدي إىل إقصاء 

أغلبية أصحاب املصالح)15(.
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3.  مهام اإلدارة العمرانية االسرتاتيجية 

الرصيد . 1 متثل  التي  األرض  عىل  السيطرة 
احلرضي  التطور  آلغراض  االحتياطي 

املستغل.
اختاذ اإلجراءات اآلمنة الستثامرات األرض . 2

األمد  قصرية  التطوير  خمططات  لتنفيذ 
مشاريع   من  وغريها  اإلسكان   كمشاريع 
األبنية  واخلدمة وخمططات التطوير البعيدة 

األمد.
قبل . 3 من  لالستثامر  زمني  برنامج  وضع 

لتنفيذ  املحلية  واإلقليمية  الوظيفية  اإلدارة 
خمططات  التطوير املستقبيل.

بحيز . 4 والفوقية   التحتية  البنى  أعامل  تنفيذ 
السكن  ألغراض  املخصصة  األرض 

واخلدمات.
االستعامل الكفوء والفعال  للموارد البرشية  . 5

اإلدارية  العمليات  واملالية واملعلومات عرب 
والتنظيم  والتوجيه،   ، التخطيط  يف  املتمثلة 

والرقابة.
بشكل . 6 العامة  اخلدمات  إيصال  عىل  القدرة 

متطلبات  بني  توازن  خلق  فيها  بام  كفوء 
اخلدمات احلرضية  واالهتامم باإلدارة البيئية 

والتقليل من تأثريها احلرضي.
جذب . 7 عىل  القدرة  و  املدن  بني  التنافس 

االستثامرات للقطاع اخلاص وخلق وظائف 
متعددة دون اتساعه حلاله التمركز  يف مناطق 

حمددة.

خالل . 8 من  البلدي  والتمويل   احلكم 
عنارص اإلدارة احلرضية  والقدرة عىل اختاذ 

القرارات وتنفيذها.

4. املخططات األساس ملدينة كربالء املقدسة

التقليدية  املدن  من  املقدسة  كربالء  مدينة 
أخرى  مدن  مع  تكونت  التي  املهمة  اإلسالمية 
اإلمام  استشهاد  بعد  ونشأت  منها،  أصغر 
احلسني وأهل بيته وأصحابه 61 هـ- 680م، 
وتعد هذه املرحلة بداية نشوء املدينة التي شيدت 

لألسباب الدينية )16(. 

من  كثرية  بتغريات  املدينة)القديمة(   ومرت 
شق الشوارع، وبدأت تتوسع وتتطور من جديد 
األبنية  وأخذت  الكبرية،  العراقية  املدن  كسائر 
باالنتشار،  حدودها  خارج  استحدثت  التي 
باالبتعاد  املدينة  من  اجلديدة  املناطق  فبدأت 
عن األزقة الضيقة والطرق امللتوية التي متيز هبا 
حال  واقع  خارطة)1(   )17( منها  القديم  اجلزء 

مدينة كربالء املقدسة لسنة 1944م. 

منها:  العديد من األحياء اجلديدة،  وأنشأت 
يف  تاله  اخلمسينات،  بداية  يف  املعلمني  حي 
واجلمعية  والسعدية  العباس  حي   1956 عام 
تقدر  املدينة  مساحة  أصبحت  حتى  واألنصار، 
يف هناية اخلمسينات بحوايل )25كم2()18(. ففي 
 )Doxiadis( رشكة  وضعت   1958 عام 
ضم  الذي  كربالء  ملدينة  األساس  املخطط 
 2000 سنة  لغاية  العمراين  تطورها  مراحل 
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اجلوانب)19(  بعض  يف  إال  منه  ينفذ  مل  ولكن 
كربالء  ملدينة  األساس  املخطط  خارطة)2( 
سنة  لغاية  أعد  والذي  1970م،  لسنة  املقدسة 

1995 كسنة هدف.

القرن  من  الثامنينات  يف  املدينة  أتسمت 
الذي  الكبري  والتوسع  الرسيع  بالنمو  املنرصم 
سكاهنا،  عدد  وزيادة  السكنية  حمالهتا  شمل 
تعيشه  الذي  االقتصادي  والنمو  التطور  نتيجة 
كان  حينذاك  املقرتح  التوسع  أن  ونجد  املدينة 
بأجتاه الشامل والشامل الغريب ملدينة كربالء، أي 
يف املناطق اخلرضاء بني البساتني، وقد استمرت 
املدينة بالتوسع باجتاه اجلنوب الرشقي والشامل 
واملستقبلية  احلالية  املدينة  نمو  وحماور  الغريب 
األساس  خمططها  من  جزءًا  استوعبت  حتى 
كربالء  ملدينة  األساس  املخطط   )3( خارطة 

املقدسة لسنة 1986م. 

الديني، وزيادة  العامل  نشاط  زيادة  وبسبب 
نسبة استعامالت األرض الدينية يف املدينة كون 
نشاطات  عىل  الغالبة  السمة  هو  الديني  الطابع 
اتساع  االستعامالت  هذه  رافقت  فقد  املدينة، 

نشاط اخلدمات)20(. 

نحو  مركزها  حول  وتتوسع  املدينة  تنمو  إذ 
مدننا  أغلب  يف  مالحظتُه  يمكن  وهذا  اخلارج، 
 1990 األساس  املخطط  أن  ومنها  العراقية 
واملرقم )أ555( والذي أعد هلا لغاية سنة 2000 
الثامنينات  بداية  يف  أعد  والذي  اساس،  كسنة 

املدينة  سكان  زيادة  وبسبب  املايض،  القرن  من 
السكنية  الرقعة  وتوسعة  إليها،  واملهاجرين 
املخطط  حتديث  إىل  األمر  هذا  أدى  للمدينة، 
األساس يف سنة 1990، وأصبح التوسع باجتاه 

الغرب واجلنوب الغريب. 

إن أهم األمور التي رافقت توسع املدينة بعد 
عام 1980،هو النقص احلاد يف صيانة شبكات 
البنى التحتية  الذي أّدى إىل هدر مستمر يف املياه 
والطاقة الواصلة إىل املساكن، وجتمع األتربة يف 
الشوارع، وجتمع املستنقعات الناجتة من ضعف 
شبكتي الترصيف الصحي، وترصيف شبكات 

مياه األمطار.

وكذلك أدى إىل عدم اكتامل املخطط األساس 
بسبب عدم تنفيذ معظم فقرات املخطط وعدم 
باملدينة  املخطط  ربط  وعدم  الشوارع  تبليط 
اخلارجية  األطراف  يف  الفقر  وتركز  القديمة 
حدثت  التي  الطبيعية  األمور  ومن  للمدينة. 
أضافة أحياء سكنية جديدة، وإعادة فتح شوارع 
جديدة وترتيبها بشكل شوارع دائرية سواء كانت 
الصناعية إىل  املناطق  داخلية أم خارجية، ونقل 
خارج املدينة قدر اإلمكان وستخدام مساحات 

خرضاء ومفتوحة قدر اآلمكان. 

بالتوسع  يتوجه  كان   1980 سنة  ختطيط  إن 
املرقدان  يصبح  لكي  املدينة  من  الشامل  صوب 
الظروف  ولكن  املدينة،  منتصف  يف  الرشيفان 
العراقية  احلرب  مع  تزامنت  الوقت  ذلك  يف 
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األرايض  محاية  احلكومة  فقررت  اإليرانية 
الزراعية من التفتيت لذا فمن الناحية الفعلية مل 

ينفذ هذا املخطط.

 وبام أن هناك حاجة الستبدال هذه املساحات، 
أن يكون.  فإن تصميام من جديد كان البد من 
وهناك سبب آخر أيضا ففي الثامنينات من القرن 
املايض كانت هناك هجرة من املدن الواقعة حتت 
مدينة كربالء  إىل  أثناء احلرب  املدفعي  القصف 

كون املدينة بعيدة وأكثر أمانًا. 

إعداد  إىل  احلاجة  برزت  لذلك  ونتيجة 
املخطط من جديد وقد لبى خمطط سنة 1990 
السكن  الرتكيز عىل  وكان  االحتياجات،  بعض 
السكنية مصممة  املجمعات واألحياء  إذ كانت 
تناول  قد  املخطط  وهذا  نسبيا،  جيد  نحو  عىل 
عىل  والصناعي  السكني  التوسع  موضوع 
نقاط ضعف، مثل  فيه  نحو جيد، ولكن كانت 
العالقة بني مركز املدينة وباقي أجزاء املدينة غري 

واضحة. 

موضوع  إىل  السابق  املخطط  يتطرق  ومل 
األهم  واملشكلة  واخلدمات،  االحتياجات 
ملتطلبات  تلبية  1990عدم  عام  تصميم  يف 

التحديث أو عدم مواكبته للتحديث. 

بسبب  اإلجيابية  النتائج  بعض  هناك  وكانت 
استعامل القوة. والبد من أن نشري إىل أن صدور 
قرار 117 سنة 2000م الصادر عن جملس قيادة 
الثورة املنحل يف تسعينات القرن املايض، والذي 

أجاز توزيع األرايض الزراعية عىل رجال اجليش 
العامة  املديرية  تتوىل  كانت  عندما  والرشطة 
وأمانة  الداخلية  وزارة  يف  العمراين  للتخطيط 
التفصيلية  التصاميم  إعداد  والبلديات  بغداد 
القرار وتعديل  بأحكام هذا  املشمولة  لألرايض 
التصاميم املعدة سابقا، وتغيري استعامالهتا وفقا 
ملا جاء يف املادة )4( منه، مما يشري إىل العشوائية 
من  تتأتى  التي  باألخطار  املبايل  غري  والترصف 
خيص  فيام  عليه  املرتتبة  واآلثار  تنفيذه  جراء 
وتعريض  عليها  والتعدي  الزراعية  األرايض 
البيئة الطبيعية يف املدينة إىل اخلطر والتعدي عليها 
املدينة  عىل  السلبية  تأثرياته  إىل  االلتفات  دون 
يشري  مما  األرايض  هذه  ألمهية  مراعاة  ودون 
التعدي وعدم االكرتاث باملحددات  ويدلل إىل 
البيئية وال التخطيطية بالنسبة ملا اقرته التصاميم 
مما  بخصوصها،  النافذة  والقوانني  األساس 
املخططات  وتنفذ  تدير  جهة  إىل  احلاجة  يؤكد 
األساس ومتابعة تنفيذها دون السامح ألي جهة 
كانت بالتعدي عليها، ووفق قوانني حترم ذلك، 
ختطيطية  إدارة  وجود  إىل  احلاجة  تستدعي  مما 
والعمران  املدينة  بشؤون  ختتص  واسرتاتيجية 
والتعدي  التجاوز  وعدم  تنفيذها  تضمن  فيها، 

عليها ومن أي جهة كانت.
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خارطة )1( واقع حال مدينة كربالء املقدسة لسنة 1944م

املصدر: مديرية التخطيط العمراين ملحافظة كربالء، 2013.  
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خارطة )2( واقع حال مدينة كربالء املقدسة لسنة 1970م

املصدر: مديرية التخطيط العمراين ملحافظة كربالء، 2013.  
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خارطة )3( واقع حال مدينة كربالء املقدسة لسنة 1986م

املصدر: مديرية التخطيط العمراين ملحافظة كربالء، 2013.  
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خارطة )4( املخطط األساس مدينة كربالء املقدسة لسنة 2009م

املصدر: وزارة البلديات واألشغال العامة، املديرية العامة للتخطيط العمراين، املخطط األساس ملدينة كربالء 
املقدسة واحلر، 2009.
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بعد أحداث عام 2003 وما تالها، نجد أن 
ليس لدهيم سكن جتاوزوا عىل األرايض  الذين 
اخلرضاء  املناطق  وعىل  للدولة  التابعة  العامة 

وأختذوها مأوى هلم. 

االنتشار  أن  إىل  يشري  احلايل  املخطط  إن 
حالية  ضعف  نقطة  أهم  هو  املفرط  احلرضي 
يف  تناسق  عدم  يسبب  مما  املدينة،  يف  مؤثرة 
املستقبيل  للتوسع  خاصة  األساس  املخطط 
كربالء  إىل  اهلجرة  بسبب  النمو  ازدياد  وكذلك 
بشبكة  كربالء  يف  املساكن  أغلب  ارتباط  وعدم 
الوحدة  أفراد  عدد  معدل  وازدياد  املجاري 
ووجود  وعدم  السائدة،  املعايري  عن  السكنية 
والبساتني  اخلرضاء  البيئة  وإن  جتاري،  مركز 
مساكن  إىل  تفتيتها  تم  القديمة  املدينة  شامل  يف 
إن  التخطيطية.  لألنظمة  خمالف  بشكل  نفذت 
توسع املدينة حديثا قد خلق شكال أفقيًا باألجتاه 
تطويرها  يمكن  للمدينة  الصورة  وهذه  اخلارج 
الشامل  أي  اجلهتني  كلتا  من  الطويل  بالتوسع 
الغريب واجلنوب الرشقي، خارطة )4( املخطط 
لسنة  املقدسة  كربالء  ملدينة  النهائي  األساس 
2009 واملرقم )ب555( والذي أعد لغاية سنة 

2030 كسنة أساس.

ملدينة  أعدت  التي  األساس  التصاميم  أن 
باستمرار  قد تعرضت  املقدسة« كانت  »كربالء 
والعوامل  الظروف  نتيجة  كثرية  تغريات  إىل 
أن  دونام  واالقتصادية،  واالجتامعية  السياسية 

تكون هلا كمرجعية أساسية ذات بعد اسرتاتيجي 
املخططات  عليها  تستند  أن  يمكن  وختطيطي 
التي أعدت، كام إن كثرة الترشيعات والقوانني 
وتعدد  التخطيطي  العمراين  اجلانب  ختص  التي 
جهات التنفيذ، أدى ذلك إىل أن تتعرض املدينة 
املدروسة  غري  التغريات  من  للكثري  املقدسة 
واالجتامعية  العمرانية  املشاكل  ظهور  من 
املدينة  شكل  عىل  أثرت  التي  واالقتصادية 
مما  األساس،  وخطتها  واحلرضي  املعامري 
وجود  وعدم  عديدة،  ملشاكل  عرضة  جعلها 
والتغريات  كلها  تطورات  كل  يستوعب  خمطط 
واحلاجة  السكان  زيادة  من  حتدث  قد  التي 
والزائرين  اخلدمات،  عىل  والضغط  السكنية 
من  يزيدون  بدورهم  الذين  املقدسة  للمدينة 
العشوائية.. املناطق  ظهور  وكذلك  املشاكل، 
وغريها، مما تربز احلاجة بشكل جيل وواضح إىل 
أن تكون هناك إدارة عمرانية تأخذ تلك األبعاد 
بكافة تفاصيلها، وتؤسس أو تضع أسس ذات 
الذي  اآلطار  تكون  اسرتاتيجية  وخطط  أبعاد 
تعمل هبا اخلطط احلالية واملستقبلية دون املساس 
املعامرية وخطتها األساس وتراثها  املدينة  هبوية 
الديني واحلضاري، بأن تستوعب كل التغريات 
وتكون قادرة عىل االستدامة يف شكلها املعامري 
واحلضاري، وتوفر -يف الوقت نفسه- لساكنيها 
بيرس  ومتطلباهتا  احلياتية  اخلدمات  وزائرهيا 

وسهولة وبشكل ختطيطي مستدام.
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ثالثا: املبحث الثالث: 

أمنوذج ملراحل إعداد خطة منهجية 

اسرتاتيجية لتنفيذ وإدارة املخططات 

األساسية ملدينة )كربالء املقدسة(

1. الرؤية 

))كربالء املقدسة وجهة عاملية للزوار وبيئة 
حرضية مستدامة ((

ملا  وطموحات  وتوجهات  تصورات  هي    
العمرانية،  التنمية  إدارة  عليه  تكون  أن  جيب 
وهي خمطط أساس يستوعب التنمية والتخطيط 
والتنفيذ ملدينة حرضية مستدامة عرصية. ورؤيتنا 
إشعاع  مركز  بوصفها  املقدسة  كربالء  ملحافظة 
من  وتعد  خالق،  وإنساين  وفكري  حضاري 
املناطق الدينية، واألثرية، والسياحية والزراعية 
"كربالء  مدينة  تكون  أن  إىل  نطمح  املهمة، 
السياحية،  اجلوانب  من  مزدهرة  املقدسة" 
والتجارية ، والصناعية، والزراعية كافة، هبدف 
واالرتقاء  متنوع  حميل  اقتصاد  وتعزيز  خلق 
بشكل  للمواطنني  واخلدمي  املعييش  باملستوى 

عام.

2. الرسالة 

التنمية  إدارة  عالقة  طبيعة  حتديد  إىل  هتدف 
واسلوب  تقدمها،  التي  واخلدمات  العمرانية 
االستفادة من اإلمكانات واملوارد املتاحة والتي 

ورسالتنا  لتحقيقها.  تسعى  عامة  أهدافًا  متثل 
بناء  نقتيض  املقدسة«  »كربالء  مدينة  خيص  فيام 
وإنشاء منظومة متطورة يف ختطيط املدن املقدسة 
وإدارهتا ذات الطبيعة اخلاصة، والتي هلا منظور 

وتأثري يف تطورها وتقدمها حمليا ودوليا. 

والتطوير  التنمية  سياسة  رسم  وكذلك 
إىل  واخلدمات  األمن  وتوفري   ، للمحافظة 
بنية  إنشاء  خالل  من  كافة  املحافظة  مواطني 
الواقع اخلدمي،  حتتية حديثة ومتطورة لتحسني 
وكذلك توفري فرص العمل من خالل التعاون 

ومشاركة املواطنني.

3. األهداف

3-1 أهداف رئيسة 
املخططات  لتنفيذ  اسرتاتيجية  خطة  وضع 
وظرفها  يتالءم  بام  التقليدية  للمدن  األساسية 
تكون  أن  جيب  والتي  وخصوصياهتا  وطبيعتها 
وأن  والرسالة،  املستقبلية  الرؤيا  مع  مرتبطة 
مدى  لقياس  وقابلة  واقعية  األهداف  تكون 
حتققها بحيث تكون متدرجة، ويمكن تقسيمها 
وأهداف  األمد  طويلة  اسرتاتيجية  أهداف  عىل 
األمد  طويلة  ووسائل  تكتيكية  متوسطة 

ومتوسطة األمد. .

األهداف:
• اقتصادية )رفع مستويات الدخل(	

• اجتامعية )اندماج اجتامعي(	

• عمرانية وبيئية	
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• 3-2 أهداف تفصيلية	
مستوى  رفع  تتبنى  اقتصادية  أهداف  وهي 
وكذلك  املجتمع،  يف  والسكان  لألفراد  الدخل 
وتكوين  واملعييش  االقتصادي  النمو  زيادة 
أساس اقتصادي وحتقيق رفاه ومستوى معييش 
يضمن العيش الرغيد جلميع ساكنيها وقاطنيها.
مع  املجتمع  دمج  إىل  اجتامعيةهتدف  وأهداف 
السلوك  يف  متجانس  جمتمع  وتكوين  بعضه 
العدالة االجتامعية، واملساواة  والثقافة، وحتقيق 
ككل. املجتمع  خصوصية  وضامن  بينهم،  فيام 
وأهداف بيئية تضمن سالمة البيئة و عدم تلوثها 
واملناطق  فيها  الطبيعية  البيئة  عىل  واملحافظة 
اخلرضاء ومحايتها، وتوفري بيئة سليمة وصحية. 

توفري  عاتقها  عىل  تأخذ  عمرانية  وأهداف 
السكن املالئم جلميع األفراد يف املدينة، وكذلك 
ملا  فيها  والرتاثية  الدينية  املناطق  عىل  املحافظة 
متثله من إرث حضاري ومعامري مهم وعظيم، 
بام  األرض  استعامالت  وتنظيم  توزيع  وكذلك 
حيقق التقدم واالزدهار للمجتمع ككل، وتطوير 
املدينة  عمرانيا بام حيافظ عىل خصوصيتها الدينية 
العربية واإلسالمية ونمط املعيشة فيها، بام حيقق 
والعيش  اخلدمات  مجيع  لساكنيها  تؤمن  مدينة 

الرغيد لقاطنيها وساكنيها املوجودين فيها.

تنفيذية  إجرائية  املطلوبة،هي  اآلليات  إن 
من  تتكون  مسؤولة  جهات  وتتضمن  وفنية، 
البلدية تتمثل يف )التخطيط،والتهيئة، والتنظيم( 

ودوائر التخطيط العمراين والدوائر ذات العالقة 
من دوائر املاء، واملجاري، والطرق، والكهرباء، 
وجهات  واملواصالت..وغريها،  واإلسكان، 
احلكومية  غري  املنظامت  يف  تتمثل  حكومية  غري 
والتنفيذ  التطبيق  آلية  من  بوضوح  ذلك  تبني 
تنفيذ  يضمن  بام  عمرانيا،  املدينة  إلدارة  للرؤى 
ومنظم  سليم  بشكل  األساسية  املخططات 

للمدينة املقدسة  )مدينة سيد الشهداء(.

4. خطوات تنفيذ االسرتاتيجية 

• الالزمة 	 الربامج  أو  املرشوعات  حتديد 
اخلطة  أو  االسرتاتيجية  لتحقيق 

املوضوعة.
• لتنفيذ 	 الالزمة  املالية  امليزانيات  حتديد 

مصادر  عن  والبحث  التنمية  مرشوعات 
جديدة لتمويل وتنفيذ املرشوعات وترمجتها 

إىل أنشطة مالية.
• عن 	 عبارة  وهي  التنفيذية  اإلجراءات 

خطوات متتابعة تصف تفصيليا كيف تؤدي 
العمل  خالل  من  املرشوعات  أو  األنشطة 

عىل األفراد وفق إمكاناهتم.
• توزيع الصالحيات وتوصيف الوظائف يف 	

اهليكل اإلداري ووضع نظام لقياس جودة 
األداء ونظام الرقابة واحلوافز.

• تكوين وتنمية القدرات والكفاءات وحتديد 	
احلوافز  ووضع  التدريبية  االحتياجات 

للعاملني لزيادة جهودهم وتطوير أدائهم.
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• إجياد نظام للمعلومات واالتصاالت 	
اإلدارية

• وضع الربامج الزمنية التفصيلية لتنفيذ 	
األعامل واملهام.

5. اهلدف من االسرتاتيجية 

التي  والسياسات  اخلطط  وضع  عملية  هي 
ويتم من خالهلا حتديد جماالت  األهداف  حتقق 
املهم  السيايس  التحول   إن  اخلدمات.  النشاط 
إىل  الالمركزي   النظام  من  احلديث  العراق  يف 
الديمقراطية  أساس  عىل  مبني  سيايس  بناء 
السلطات  متلك  أن  بالنتيجة  أدى  واالنتخابات 
أكرب  قدرات  والتنفيذي  الترشيعي  بشقيها 
العراقيني يف مدهنم  احلياة لكل  لتطوير مفاصل 
بمؤرشاته  السابق  الواقع  إدراك  يتطلب  وهذا 
متقدم  جمتمع  بناء  عىل  العمل  لغرض  املتدنية 
للمحافظة  تنمية  اسرتاتيجية  وضع  خالل  من 
مبنية عىل قراءة مؤرشات واقع املحافظة لغرض 
االرتقاء هبا من خالل التنسيق بني مجيع األعامل 
األفراد  بني  واالنسجام  التعاون  من  أسس  عىل 
بعضهم البعض وبني اإلدارات املختلفة لغرض 
الكشف عن حاجيات السكان اآلنية واملستقبلية، 
أجل  من  املناسبة  االسرتاتيجيات  واستكشاف 
االستجابة حلاجيات السكان وتلبية طموحاهتم 
التعارض  أو  التضارب  حدوث  دون  حيول  ما 
سيؤدي  وهذا  األعامل  هذه  بتنفيذ  القيام  عند 
رؤية  لتحديد  للمجلس  واضح  اجتاه  وضع  إىل 
املتاحة  املوارد  إهدار  خلفض  لألهداف  موحدة 

إىل احلد األدنى. 

6. الرؤية االسرتاتيجية للمدينة

 مدينة سيد الشهداء
بناء مدينة طموحة ومستدامة وعاملية وحتقيق 
كربالء  ملدينة  العمرانية  لإلدارة  اسرتاتيجية 

املقدسة من خالل اآليت:

1. جديرة بأن تبقى يف الذاكرة
وذلك من خالل إنشاء مراكز التنسيق واهلوية 
الذاكرة،  تبقى راسخة يف  املدنية والفرص لكي 
ودور  واملرممة،  اجلديدة  املعامل  تعكس  بحيث 
حضاري  إشعاع  كمركز  املقدسة  كربالء  مدينة 
وفكري وثقايف وتراثي، وبناء مدينة ذات طراز 

عريب وإسالمي عاملي شكل )4(.
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شكل )4( بناء مدينة كربالء ذات طراز عربي وإسالمي عاملي

املصدر: إعداد الباحث.
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2.  شاملة
ومرحية  آمنة  جمتمعات  إنشاء  يتم  بحيث 
الثقافات  ومجيع  األعامر  مجيع  يف  لألشخاص 
وبصفتهامدينة  االقتصادية،  الطبقات  ومجيع 
دينية وعاملية، يؤمها املاليني من الزائرين سنويا 
خمتلفون  سّكان  فيها  املقدسة  كربالء   فمدينة 

ومتغريون عىل الدوام وبشكل مستمر.

3.  فريدة
املناخ  يف  الدولية  املامرسات  أفضل  باتباع 
قوية،  عمرانية  هوّية  إلنشاء  املحلية  والثقافة 
بحيث تعد تعبريًا معارصًا للثقافة والقيم العربية 
من  فريدة  مدينة  بناء  الشكل)5(  واإلسالمية، 

نوعها.

الشكل )5( بناء مدينة فريدة من نوعها

املصدر: إعداد الباحث.



20 0

الإدارة ال�سرتاتيجية لتنفيذ املخططات الأ�سا�سيه للمدن 

4. كاملة
واملرافق  واملحالت  توفريالسكن  يتم  بحيث 
يف املناطق املجاورة، بتوافر السكن بصور خمتلفة 
مليزانيات خمتلفة من مواقف السيارات واملرافق 
سريًاعىل  دقائق   10 من  أكثر  التبعد  املجتمعية 

األقدام لكل ساكني املدينة.

5. متصلة
نطاقهااملحيط  لدعم  املخططات  تصميم  يتم 
جديدة  أصوالً  تضيف  أهنا  أي  به،  واالتصال 
ترتبط  أهنا  كام  املوجودة،  املجاورة  للمناطق 
مدينة  إلنشاء  املوجودة  واخلدمات  بالشبكات 
فيام  تتواصل  وجمتمعات  غريمنعزلة،  متكاملة 

بينها.

6. مهتمة باألماكن أوالً والبنايات ثانيًا
مفتوحة  كبرية  مساحات  توافر  عىل  الرتكيز 
بمثابةخلفية،  البناء  هياكل  وجعل  البنايات  بني 
األماكن  ولكن  خاصة  تكون  قد  والبنايات 

العامة للجميع.

7. مصممة بام يتناسب مع البيئة املحلية
احرتام البيئة الطبيعية واالعتناء هبامن خالل 
خالل  ومن  الطبيعية  والبيئة  الربية  احلياة  محاية 
ربط املناطق العمرانية باملناطق الطبيعية، وحتظى 
البنايات واألماكن بعدة مميزات من بينها النسيم 
الطبيعي وتوفر الظل بام جيعل املناطق اخلارجية 

مرحية حتى أثناء األشهر احلارة.

8. مستدامة
بناء املدينة بام يتناسب مع التغريات السكانية 
بحيث  املتغرية،  والتقنيات  واالحتياجات 
استدامة  مبادرة  باسرتاتيجيات  التطوير  يستعني 
لكل  والثقافية  الطبيعية  األصول  عىل  للحفاظ 

من األجيال احلالية واملستقبلية.
9. خمدومة بوسائل نقل رسيعة وفعالة

وسائل  ممرات  يف  والوظائف  املساكن  بناء 
وسائل  وجعل  إعداداملستخدمني  لزيادة  النقل 
النقل بدياًل جذابًا للسيارات واملركبات اخلاصة، 
وتعاون املدينة مع املخططني لدمج وسائل النقل 

يف املناطق اجلديدة واملوجودة.

7. االستنتاجات:
هنجا . 1 املدن  تنمية  اسرتاتيجية  اعتامد  إن 

إدارة  يف  واضح  بشكل  معتمدا  ختطيطيا 
الطريق  يمهد  العامل،  مدن  من  العديد 
يشكل  فهو  أفضل  مستقبل  إىل  للوصول 
اإلدارات  تساعد  التي  واألداة  الطريقة 
احلرضية للمدن يف اختاذ القرارات الناجحة.

الشامل . 2 العمراين  التخطيط  أساليب  اعتامد 
إعداد  طريق  عن  التخطيطية  املامرسات 
البعيدة  املديات  ذات  األساسية  املخططات 
شك-   -بال  إهنا  إذ  احلرضية،  للمراكز 
التخطيط  جمال  يف  كبريا  فراغا  مألت 
والبدهييات  األسس  وأعدت  العمراين 
من  البلد  يف  املجال  هذا  تطور  يف  السليمة 
تغّلب  وبدوهنا  والعملية  العلمية  النواحي 
طابع التطــور العشوائي عىل املدن العراقية.
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مع . 3 للتعامل  اسرتاتيجية  رؤية  التوجد 
كربالء  مدينة  يف  األساسية  املخططات 
املدينة  توجيه  يف  تسهم  قد  التي  املقدسة 
 ، بيئيا و ، عيا جتام ا و ، يا د قتصا ا و ، نيا ا عمر
فيها  األرض  استعامالت  حتديد  عن  فضال 
الدينية،  هويتها  عىل  احلفاظ  يضمن  بشكل 

واملعامرية، والرتاثية األصيلة. 

8. التوصيات:
والتنفيذية . 1 التخطيطية  اجلهات  عىل  جيب 

للمخططات األساسية عند إعداد التصاميم 
للمدينة  التخطيطية  معاجلاهتا  يف  األساسية 
الديني  املوروث  وتستوعب  تضع  أن 
واإلرث احلضاري وكل ما يتعلق بالفلكلور 

اإلسالمي األصيل ملدينة كربالء املقدسة.
الرتكيز عىل العناية باألماكن الدينية املتمثلة . 2

وغريها،  باملراقد،واملقامات،واألرضحة 
وإدخال قطاع السياحة الدينية يف حسابات 
واستغالل  االقتصادية  وخططها  الدولة 
أسس  دعم  يف  اهلام  االقتصادي  املورد  هذا 
اقتصاديات الدولة بشكل يليق هبذا النشاط، 
والسيام يف مدينة كربالء املقدسة التي تزخر 

هبذه اخلصوصية.
باملدن . 3 العمرانية  بالتنمية  االهتامم  زيادة 

الضغط  خللخلة  والصغرية  املتوسطة 
السكاين والعمراين عىل مركز مدينة كربالء 
للعمل  فرص  بإتاحة  حوهلا  وما  املقدسة، 
السكنية  الوحدات  وتوفري  هبا  واالستثامر 

املناسبة واخلدمات الالزمة.

االمتداد . 4 عىل  السيطرة  يف  حلول  وضع 
حوهلا  وما  املقدسة  كربالء  ملدينة  العمراين 
من جتمعات شبة حرضية وريفية من خالل 
املخططات  ووضع  التكثيف  عمليات 
العمرانية وخمططات شبكات النقل املناسبة 
عىل  العمراين  الزحف  لوقف  والداعمة 
إىل  االمتداد  وتوجيه  الزراعية  األرايض 

الظهري الصحراوي.
االنجاز . 5 نسب  وتقييم  ملتابعة  آليات  وضع 

عن  ممثلون  فيها  يشرتك  اخلطط  ألهداف 
سكان املناطق احلرضية واجلهات احلكومية 

ومنظامت املجتمع املدين ذات العالقة. 
اسرتاتيجيات . 6 بتبني  االهتامم  رضورة 

لتحقيق  حكومي  جهاز  لكل  موجهة  فعالة 
وذلك  االسرتاتيجية،  العمرانية  األهداف 
أفراد  ليجتهد  العليا،  قياداهتا  خالل  من 
واسرتاتيجيات  خطط  إعداد  يف  التنظيم 
عمرانية تتيح للجهاز احلكومي القدرة عىل 
يتوافق  الذي  االسرتاتيجي  البديل  اختيار 

مع التغريات الديناميكية يف البيئة. 
بني . 7 بالتنسيق  العليا  اإلدارة  اهتامم  رضورة 

االسرتاتيجية  السنوية واألهداف  األهداف 
العمل بشكل منظم، وأن توضح  يتم  حتى 
عن  فضاًل  االسرتاتيجية،  تنفيذ  إجراءات 
الكافية  البرشية  املوارد  توفري  عىل  العمل 
تنفيذ  عىل  إجيايب  أثر  من  هلا  ملا  للتنفيذ، 

االسرتاتيجية املحددة. 
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 The geographical population of Al-Husseinia County and its
relation to the Basic Services Delivery

 

Abstract
Al-Husseiniya County is one of the most places characterized by its rural nature in Karbala. 

Agriculture is the craft and the main source of the living of the residents. 

The area is stable rural one and falls within dense agricultural areas.

The population distribution is affected by its geography٫ within 55 rural districts; 4 only are 
classified as urban districts. They are Al-Jeghefiya٫ Abu Zrnt٫ Al-Kakaiya٫ and Al-Daraweesh. 
The urban population density of these areas is %28 (128.521 persons). 

The other areas of the county are rural and the population distribution is wider. 

The areas witness an inequality in the basic services delivery like education٫ health٫ 
drinkable water٫ roads services٫ and power. 

These services are delivered mainly in the areas of population density. The research concludes 
that the population is the factor determines the availability of services and their delivery.

........................................................................................................................................................................................................................................................................
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املستخلص 
املناطق ذات  ابرز  تشكل ناحية احلسينية من 
ملا  كربالء  حمافظة  عموم  يف  الزراعي  الطابع 
أسايس  كنشاط  لسكاهنا  الزراعة  حرفة  تشكله 
ريفي  استقرار  ومنطقة  اليومية  اقتصادياهتم  يف 
وقد  الكثيفة،  الزراعية  األنامط  ضمن  يندرج 
أثرت جغرافية املنطقة يف منحها واقعها الزراعي 

الذي نشأت عىل أساسه.

الناحية  بشكل تلعب طبيعة  يتوزع سكان    
ضمن  الواضح  أثرها  فيه  اجلغرافية  الظروف 
فيها  ترتكز  منها  أربع  زراعية  مقاطعة   )55(
)اجلعيفنية،  مقاطعات  وهي  احلرضية  اجلوانب 
تشهد  إذ  والدراويش(  الكعكاعية  زرنت،  أبو 
احلرض  سكان  نسب  يف  تركز  املقاطعات  هذه 
البالغ  للناحية  السكاين  احلجم  بلغ )28%( من 
املقاطعات  بقية  أما  عددهم )128521( نسمة 
الزراعية األخرى فتشهد توزيعا لسكان الريف 

الناحية  مناطق  تشهد  فيام  واسع،  بشكل  فيها 
تباين كبري يف عملية توزيع اخلدمات األساسية 
واملاء  والصحة  التعليم  )خدمات  قبيل  من 
وخدمات  الطرق  وخدمات  للرشب  الصالح 
ترتكز هذه  متفاوت،  الكهربائية( بشكل  الطاقة 
وتتشتت  السكان  تركز  مناطق  يف  اخلدمات 
نسبة  من  جيعل  الذي  األمر  تشتتهم،  مناطق  يف 
الرتكز السكاين يف الناحية عامال مهام يف عملية 

توفر اخلدمات من عدمه.

املقدمة
رشق  شامل  الواقعة  احلسينية  ناحية  تعد 
مدينة كربالء املقدسة من ابرز مناطق االستقرار 
سكانيا  تركزا  تشهد  والتي  املحافظة  يف  الريفي 
املزايا  العديد من  بفعل  مناطقها  كبريا يف عموم 
الناحية  هبا  تتمتع  التي  اجلغرافية  واخلصائص 
من قبيل خصوبة ترهبا وتوفر جتهيزا مائيا مناسبا 
فيها فضال عن تراكم اخلربات الزراعية لسكاهنا 

التوزيع اجلغرايف لسكان ناحية احلسينية 
وعالقته باخلدمات األساسية

........................................................................................................................................................................................................................................................................
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الزراعي  اإلقليم  متثل  جعلها  الذي  األمر 
املحافظة  مدن  يمد  الذي  املحافظة  يف  األبرز 
العاملة،  واأليدي  الزراعية  باملنتجات  األخرى 
هبا  متتاز  التي  اجلغرافية  املزايا  هذه  شكلت  لقد 
للسكان  كبرية  جذب  عوامل  احلسينية  ناحية 
الواضح  املكاين  وتركزهم  استقرارهم  ومدى 
احليازات  نظام  الناحية ضمن  يف عموم جهات 
األمر  الواسعة(  الزراعية  )املقاطعات  الزراعية 
توزيع  نظام  عىل  كبري  بشكل  انعكس  الذي 
 )128521( عددهم  البالغ  الناحية  سكان 
الريفية،  واملناطق  احلرضية  مراكز  عىل  نسمة 
فقد شكلت نسبة سكان احلرض يف الناحية نسبة 
نسبة  بلغت  فيام  السكان  جمموع  من   )%15،7(
األكرب  النسبة  وهي   )%84،3( الريف  سكان 
املكاين  التوزيع  وهذا  الناحية،  تشهدها  التي 
لسكان الريف ذروته يف أكثر من )51( مقاطعة 
زراعية من اصل )55( مقاطعة زراعية يف عموم 
جهات الناحية األمر الذي استدعى دراسة آلية 
الرقعة  عموم  يف  للسكان  املكاين  التوزيع  ذلك 
اجلغرافية التي تشغلها الناحية ومقدار اخلدمات 
)التعليم  خدمات  من  هلم  املقدمة  األساسية 
والصحة والنقل ومياه الرشب وخدمات الطاقة 
عامل  بمجموعها  تشكل  والتي  الكهربائية( 
والتعرف  واملكان  السكان  بني  املكانية  األلفة 
األساسية  اخلدمات  هذه  توزيع  خريطة  عىل 
واحلرض(  )الريف  البيئي  السكان  لتوزيع  تبعا 
هذه  مثل  تعانيه  الذي  اخلدمي  العجز  وكشف 

ما  وهذا  الناحية  من  خمتلفة  جهات  يف  املناطق 
ركز عليه البحث من خالل فقراته.

أوال: اخلصائص اجلغرافية الطبيعية وعالقتها 

بتوزيع السكان

تشكل اخلصائص اجلغرافية الطبيعية األساس 
الذي تقوم عليه الدراسات اجلغرافية ملا هلا من 
وارتفاع  ما  منطقة  يف  السكان  وجود  يف  أمهية 
كثافتهم او انخفاضها، آذ تعمل تلك اخلصائص 
متفاعلة فيام بينها ومع العوامل البرشية يف حتديد 
سيتم  لذا  للسكان،  اجلغرايف  التوزيع  طبيعة 
يف  الطبيعية  اجلغرافية  اخلصائص  ابرز  دراسة 

ناحية احلسينية وعىل النحو األيت:

1. أشكال السطح:
خمتلف  يف  السكان  توزيع  يف  السطح  يؤثر 
البيئات اجلغرافية ويف تشكيل حياهتم االجتامعية 
التأثري مكانيًا  يتباين  بأنامط حضارية خمتلف، إذ 
اجلغرافية  املؤثرات  من  ملجموعة  تبعًا  وزمانيًا 

املتداخلة.

الرشقي  الشاميل  اجلزء  احلسينية  ناحية  تشغل 
خالل  من  يالحظ  إذ  كربالء  حمافظة  من 
السهل  منطقتي  ضمن  تتوزع  أهنا  اخلريطة)1( 
الفييض واهلضبة الغربية، ويتميز السهل الفييض 
بانبساط  الناحية  مساحة  غالبية  يشكل  الذي 
الشاملية منه ال  سطحه وقلة ترضسه، فاألقسام 
سطح  مستوى  فوق  )35م(  عن  ارتفاعها  يزيد 
البحر. يف حني يصل ارتفاع أقسامه اجلنوبية إىل 



21 1

�أ. د. ريا�ض كاظم �سلمان

اهلضبة  أما  البحر.  فوق مستوى سطح  )23م( 
الغربية فال تغطي سوى جزءًا صغريًا يف الطرف 
بقلة  ويتميز  احلسينية  لناحية  الغريب  الشاميل 
ارتفاعه  يزيد  ال  إذ  البسيط  وانحداره  ترضسة 

عن )40م( فوق مستوى سطح البحر. 

عىل  الناحية  سطح  انبساط  شجع  ولقد 
ممارسة األنشطة الزراعية نظرًا لتوافر اإلمكانات 
املائية  املوارد  مصدر  احلسينية  بجدول  متمثلًة 
وقد  املواصالت)1(.  سهولة  عن  فضاًل  الرئيس 
الصغرية  الزراعية  امللكيات  انتشار  ذلك  أتاح 
اجلغرايف  التوزيع  أثرت يف رسم شخصية  التي 

للسكان.

2. خصائص املناخ:

البيئة  عنارص  من  هامًا  عنرصًا  املناخ  يعدُّ 
السكان  توزيع  يف  املبارش  التأثري  ذات  الطبيعية 
ويتجىل ذلك من خالل تأثريه عىل حياة اإلنسان 
واحليوانية،فضاًل  النباتية  واحلياة  الرتبة  وعىل 
وموجه  الرئيس  احلضارة  منبع  املناخ  كون  عن 
الشعوب  لطاقات  وحمدد  البرشية  اهلجرات 

وشخصيتها)2(.

اخلصائص  اثر  نوضح  أن  أردنا  ما  وإذا 
السكان البد  توزيع  الدراسة يف  ملنطقة  املناخية 
تتيح  ال  املنطقة  مساحة  أن  إىل  اإلشارة  من 
اختالفات مكانية يف هذه اخلصائص فهي ذات 
ظروف مناخية متشاهبة،لكن ال يمكن ان نلغي 
اثر املناخ وعنارصه عىل اإلنتاج الزراعي الذي 
ذات  الناحية  سكان  غالبية  حياة  قوام  يشكل 

الطابع الريفي الزراعي األمر الذي حيدد طبيعة 
حجم السكان وكثافتهم وتوزيعهم اجلغرايف.

املناخ  مؤثرات  إىل  الدراسة  منطقة  وختضع 
وصول  بقلة  يتميز  الذي  اجلاف)3(  الصحراوي 
إليه،  العريب  واخلليج  املتوسط  البحر  مؤثرات 
إذ  الثاين،  مساحة  وصغر  األول  مسافة  لبعد 
يالحظ من خالل اجلدول وتبعًا لبيانات اقرب 
الدراسة )حمطة كربالء  حمطة مناخية عن منطقة 
املناخية( أن معدل درجة احلرارة العظمى لشهر 

متوز بلغ )43،3م(.

يف حني ينخفض املعدل يف شهر كانون الثاين 
وهو أكثر الشهور بردًا ليبلغ )5،2م( ويف ما خيص 
السابق أن  األمطار فيالحظ من خالل اجلدول 
ينحرص  موسمية  أمطار  ذات  الدراسة  منطقة 
تساقطها يف فصول اخلريف والشتاء والربيع لذا 
تعد من املناطق اجلافة إذا ما قورن معدل تساقط 
األمطار السنوي الذي يبلغ )101،2 ملم( مع 
لذلك  ونتيجة  فيها.  املتطرفة  احلرارة  درجات 
البرشية  األنشطة  معظم  يف  السكان  أعتمد  فقد 
احلسينية  بجدول  متمثلًة  السطحية  املياه  عىل 

فضاًل عن املياه اجلوفية.
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)خريطة -1(  أقسام السطح يف ناحية احلسينية

املصدر: الباحثان اعتامدًا عىل:مجهورية العراق، وزارة الصناعة واملعادن، املنشأة العامة للمسح اجليولوجي 
والتحري املعدين، تقرير عن جيولوجية كربالء وعني التمر، بغداد،1996 ، ص6.
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معدل درجة احلرارة األشهر
العظمى )ْم(

معدل درجة 
احلرارة الصغرى 

)ْم(
معدل األمطار معدل درجة احلرارة )ْم(

)ملم(

15،65،210،415،7ك2

18،77،212،915،3شباط

23.110،816،921،1آذار

30،216،723،510،5نيسان

36،121،628،84،7ايار

-40،925،833،3حزيران

-43،328،235،8متوز

-43،127،535،3آب

40،123،932،70،4ايلول

32،718،220،84،7ت1

23،411،417،411،3ت2

17،16،611،816،3ك1

30،316،923،6101،2املعدل السنوي

)جدول - 1( معدالت درجات احلرارة العظمى والصغرى واإلمطار حملطة كربالء 
املناخية للسنوات )1980 - 2010(

املصدر: مجهورية العراق، اهليأة العامة لألنواء اجلوية، قسم املناخ، بيانات )غري منشورة(، للسنوات 
.)2010 – 1980(
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3. املوارد املائية:

الشك أن للموارد املائية دورًا بارزًا يف خلق 
جتمعات سكانية متميزة،السيام يف املناطق اجلافة 
املطري  التساقط  معدالت  فيها  تنخفض  التي 
تشكل  التي  الدراسة  منطقة  عىل  ينطبق  وهذا 
فيها املياه السطحية متمثلًة بنهر الفرات وجدول 
التوزيع  يف  املتحكمة  العوامل  ابرز  احلسينية 
الفرات  هنر  يدخل  ان  للسكان،فبعد  اجلغرايف 
من  يتفرع  احلسينية  ناحية  من  الرشقي  القسم 
ضفته اليمنى جدول احلسينية الذي يسري باجتاه 
األرض حتى  انحدار سطح  متبعًا  جنويب غريب 

السهل الفييض إذ يتفرع منه جمموع من القنوات 
املائية أبرزها )الوند – الكاملية - أبو زرع( التي 
الزراعية  األرايض  تروي  واسعة  شبكة  تشكل 
توفر  عامل  ساعد  لقد   .)2( اخلريطة  الحظ 
املوارد املائية السطحية السيام يف القسم اجلنويب 
ثم  ومن  الزراعة  قيام  عىل  الدراسة  منطقة  من 
يعتمدها  إذ  عالية  وبكثافة  السكان  استيطان 
ويف  االقتصادية  أنشطتهم  خمتلف  يف  السكان 
كانت  سواء  املختلفة  وميادينها  احلياة  جماالت 
زراعية ام صناعية ام خدمية أو حتى لألغراض 

املنزلية.

)خريطة - 2( شبكة األنهار واجلداول يف ناحية احلسينية 

والبزل،  الري  مشاريع  لصيانة  العامة  اهليأة  املائية،  املوارد  وزارة  العراق،  مجهورية  عىل:  اعتامدًا  املصدر:الباحثان 
خريطة مشاريع الري والبزل يف حمافظة كربالء بمقياس 000051:1.
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)خريطة - 3( أنواع الرتب يف حمافظة كربالء

4.خصائص الرتبة:

إن لنوع الرتبة ودرجة خصوبتها دور كبري يف 
رسم خريطة التوزيع املكاين للسكان كونه حيدد 
يشكل  الذي  الزراعي  اإلنتاج  إمكانية  مدى 
وكثافته)4(.  البرشي  لالستيطان  األول  املصدر 
من  القريبة  املقاطعات  يف  السكان  يتجمع  إذ 
األهنار  أكتاف  تربة  توزيع  إذ  املائية  القنوات 
التي تعد تربة مثالية صاحلة لإلنتاج العديد من 
املحاصيل الزراعية فهي تربة ذات نسجه خشنة 
 )%25،8( فيها  الرمل  نسبة  تبلغ  متوسطة،  إىل 
 ،)5()%52،2( والغرين   )%22( الطني  ونسبة 

املتامخة  املنطقة  كام وتغطي تربة أحواض األهنار 
مزجيية–  تربة  بأهنا  وتتميز  األهنار  أكتاف  ملنطقة 
خملوطة  نسبيًا  خشنة  جزئيات  عىل  حتتوي  طينية 
واملتوسطة  الناعمة  بني  نسجه  وذات  بالغرين 
تربة  احلقلية.أما  املحاصيل  لزراعة  مالئمة 
 )3( اخلريطة  خالل  من  فيالحظ  املنخفضات 
الدراسة  منطقة  من  حمدودة  مساحة  تشغل  أهنا 
بانخفاض  تتميز  التي  املناطق  عىل  يقترص 
املياه اجلوفية  منسوب سطحها وارتفاع مستوى 
فيها لذلك فهي غري مستثمرة زراعيًا وذات كثافة 

سكانية منخفضة.

املصدر: الباحثان اعتامدًا عىل: هاين جابر حمسن، التمثيل أخلرائطي الستعامالت األرض الزراعية يف حمافظة كربالء 
لعام 2011، رسالة ماجستري )غري منشورة(، كلية الرتبية للبنات، جامعة الكوفة، 2013، ص 16.



21 6

التوزيع اجلغرايف ل�سكان ناحية احل�سينية

بلغت نحو )15،7%( من جمموع السكان لعام 
الريف  سكان  نسبة  سجلت  حني  يف   ،2009

نحو )84،3%( للعام نفسه. 

ان ارتفاع نسبة سكان ريف ناحية احلسينية 
الزراعي  اإلنتاج  الصاحلة  األرايض  وفرة  سببه 
ًبجدول  متمثلة  السطحية  املائية  املوارد  مع 
احلسينية وتفرعاته إذ ساعد ذلك يف استقطاب 
احلصار  ظروف  ظل  يف  السيام  العاملة  األيدي 
القرن  من  التسعينيات  عقد  يف  االقتصادي 
أو  الصناعية  املنشآت  قلة  عن  فضال  املايض، 
مهنة  الزراعة  من  جعل  الذي  األمر  اخلدمية 

السكان الرئيسة. 

ثانيًا: التوزيع البيئي للسكان وقياس 

مدى تركزهم املكاني:

1. التوزيع البيئي:

  يقصد بالتوزيع البيئي تصنيف السكان إىل 
يف  اإلنسان  أقامة  مكان  ويعد  وريف.  حرض 
يف  املؤثرة  العوامل  ابرز  من  الريف  أو  احلرض 
طراز حياته وسلوكه ونمط تفكريه، فالسكن يف 
املدينة أو القرية حيدد طبيعة األنشطة االقتصادية 
التي يزاوهلا واملستوى املعايش والقيم والعادات 
االجتامعية التي يؤمن هبا)6(، التي حتدد بدورها 
طبيعة التباين ما بني املجتمع احلرضي واملجتمع 
واالجتامعية  االقتصادية  النواحي  يف  الريفي 
والديموغرافية، وملا كان معيار التمييز بني القرية 
املعيار اإلداري  العراق هو  واملركز احلرضي يف 
املستوطنة  هو  احلرضي  املركز  أن  يعني  هذا 
حدود  له  بلدي  أو  أداري  بمركز  تتمتع  التي 
ريفية،  مناطق  تعد  املراكز  تلك  وخارج  بلدية 
وقبل اخلوض يف توزيع السكان البيئي البد من 
بلغ  احلسينية  ناحية  سكان  عدد  أن  إىل  اإلشارة 

نحو )128521( نسمة يف عام 2009م.

 يتباين توزيعهم املكاين بني مقاطعة وأخرى، 
يشكلون  إذ   ،)4( اخلريطة  يف  ذلك   ويالحظ 
سكان  جمموع  من   )%12،7( بلغت  نسبة 
نسمة   )1013254( عددهم  البالغ  املحافظة 
 )2( اجلدول  خالل  ومن   ،)7(2009 عام  يف 
يتضح أن نسبة السكان احلرض يف ناحية احلسينية 
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)جدول-2( توزيع السكان حبسب البيئة يف مقاطعات ناحية احلسينية لعام 2009

جمموع السكان%الريف%احلرضاسم املقاطعة
057001005700-الاليح
014131001413-االبيرت

030101003010-امام نوح
0471100471-الصالمية الغربية

017481001748-الصالمية الرشقية
013341001334-ابو متر

013571001357-كريد نرص اهلل
014201001420-كريد كمونه

015811001581-الشيطة
0629100629-ابو جري

0105100105-الدروييش
0945100945-الكرجي
010901001090-ام احلامم

011061001106-ام عروق اجلنوبية
0782100782-ام عروق الشاملية

011091001109-كرود الرشقية
012951001295-الوند واملعيالن

053811005381-الوند
014041001404-احلمودية

0654100654-احلمودية واملستجد
015681001568-كرود الغربية

0679100679-البهادري
017911001791-العوارة الرشقية

010241001024-العوارة الوسطى
014951001495-العوارة الكبرية
012971001297-العوارة الغربية

5223801223206446اجلعيفنية
983391.59168.510749ابو زرنت
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029671002967-العسافيات
044681004468-االبراهيمية

060511006051-الكعكاعية الرشقية
320134.1619065.99391الكعكاعية

011941001194-الكعكاعية الغربية
0319100319-ابو عصيد

012931001293-كريد االمريية
014591001459-اليوسفية

012461001246-اجلنكنة
029501002950-الفراشية

014061001406-املطلق الرشقي
021501002150-هور السيب

015451001545-املستجدات والكركاشية
012501001250-فدان السادة واملناكيش

020901002090-الوسطاين واملطلق الغريب
013891001389-الغلطاوية

016081001608-بدعة عيشة
015741001574-العميشية

192644.1244355.94369الدراويش
056501005650-اجلوب وابو طحني

030861003086-بدعة رشيف
011621001162-بدعة اسود

025801002580-بدعة اسود وبدعة رشيف
028641002864-ابو عصيد والشامي

011881001188-ابو عصيد والشامي والفيضة
053371005337-ام غراغر

0352100352-احلصوة
2018315.710833884.3128521املـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــوع

املصدر: الباحثان اعتامدًا عىل:مجهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون اإلنامئي، مديرية إحصاء حمافظة كربالء 
املقدسة، قسم التخطيط واملتابعة، بيانات غري منشورة، 2009.



21 9

�أ. د. ريا�ض كاظم �سلمان

أما عىل مستوى املقاطعات الزراعية للناحية 
فقد  زراعية،  مقاطعة   )55( من  تتألف  التي 
مقاطعات  أربع  يف  احلرض  السكان  معظم  تركز 
كام يف اخلريطة )5( وهي اجلعيفنية وأبو زرنت 
نسبة  بلغت  إذ  والدراويش،  والكعكاعية 
 )%80( اجلعفينية  مقاطعة  يف  احلرض  السكان 
كلية  وحي  العطييش  حي  من  كل  تضم  التي 
نسبة  بلغت  زرنت  أبو  مقاطعة  ويف  الزراعة. 
تضم  وهي   )%91،5( نحو  احلرض  السكان 
والزهراء  والرسول  والعباس  احلسني  أحياء 
مقاطعة  حرض  مع  جمتمعة  وتشكل  والصناعي 
احلرضي  احلسينية  ناحية  مركز  اجلعيفنية 
صاحب اإلرث التارخيي القديم املتمثل بوجود 
وأقواسه  جدرانه  الزالت  الذي  العطييش  خان 
العثامنية  الدولة  أبان  انشأ  ترى إىل يومنا والذي 
تركز  عن  فضال  احلجاج،  قوافل  الستقبال 
زيادة  يف  ساعد  مما  العامة  األساسية  اخلدمات 

نسبة السكان احلرض. 

مقاطعة  يف  احلرض  السكان  نسبة  أما 
جمموع  من   )%34،1( بلغت  فقد  الكعكاعية 
اإلمام  مرقد  لوجود  كان  وقد  املقاطعة،  سكان 
عون عاماًل مبارشًا يف تركز السكان وممارسة 
خلق  ثم  ومن  حوله  من  االقتصادي  النشاط 
جتمع حرضي تنشط فيه حركة السياحة الدينية،  
وقد شكل سكان احلرض يف مقاطعة الدراويش 
نسبة بلغت )44،1%( يرتكز معظمهم يف قصبة 

الطريق  عىل  حرضية  نواة  تشكل  التي  الطف 
الرابط بني مركز ناحية احلسينية ومدينة كربالء. 

عىل  الريف  سكان  لتوزيع  بالنسبة  أما 
خالل  من  تبني  فقد  احلسينية  ناحية  مقاطعات 
يتمركزون  الريف  السكان  أن   )2( اجلدول 
ال  زراعية  قرى  يف  يتوزعون  مقاطعة   )51( يف 
تصل إىل مستوى التجمع احلرضي، وال يشكل 

السكان احلرض فيها أي نسبة تذكر.

ارتفاع  من  بالرغم  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
ان  أال  احلسينية  ناحية  يف  الريف  سكان  نسبة 
نسبة السكان الذين يامرسون األنشطة الزراعية 
منخفضة جدًا، فقد انخفضت إىل )12،5%( يف 
عام 2011 بعد أن كانت تشكل نسبة )%48( 

يف عام 1997)8(. 

ويعزى السبب يف ذلك إىل التحوالت التي 
شهدها البلد بعد عام 2003 وتراجع مستوى 
القطاع الزراعي وتوجه العاملني نحو األنشطة 
املردود  ذات  واخلدمية  والصناعية  التجارية 

املادي الوافر عىل حساب النشاط الزراعي.



22 0

التوزيع اجلغرايف ل�سكان ناحية احل�سينية

)خريطة-4( التوزيع الفعلي لسكان ناحية احلسينية

املصدر: الباحثان اعتامدًا عىل بيانات اجلدول )2(.
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)خريطة-5( التوزيع البيئي لسكان ناحية احلسينية حبسب املقاطعات يف عام 2009

املصدر: الباحثان اعتامدًا عىل بيانات اجلدول )2(.
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2.الرتكز السكاني:
يتوقف  لن  السكان  بتوزيع  االهتامم  أن 
عند دراسة التوزيع العددي الذي يعد بمثابة 
أخذت  وإنام  السكان،  لدراسة  األوىل  اللبنة 
لتوزيع  التفصييل  باجلانب  هتتم  الدراسات 
السكان لبيان عالقة السكان باألرض وضامن 
حياة أفضل لسكاهنا عن طريق وضع خطط 
علمية تنموية اقتصادية واجتامعية. لذا يسعى 
السكاين  الرتكز  عىل  التعرف  إىل  اجلغرافيون 
يف اإلقليم، وتكون درجة تركز السكان أكرب 
عندما  واقل  واحدة،  نقطة  يف  جتمعوا  كلام 
فهي  وعموما  متساوية،  بصورة  يتجمعون 
تركز  مقاييس  أن  )دونكان(  قول  يف  تتجىل 
النتشار  مقاييس  تعد  أن  يمكن  السكان 
كثافات الوحدة حول الكثافة العامة)9(. ومن 
تركز  لقياس  املتبعة  اإلحصائية  الطرق  ابرز 
تقوم  التي  السكاين  الرتكز  نسبة  هي  السكان 
يف  النسبي  السكان  توزيع  بني  العالقة  عىل 
الوحدة املساحية ونسبة مساحتها، وتستخرج 

باعتامد الصيغة اآلتية)10(:

نسبة الرتكز = 2/1 مج )س- ص( 
إذ أن:

س = النسبة املئوية ملساحة املنطقة إىل مساحة 
اإلقليم الكلية.

ص = النسبة املئوية لسكان املنطقة إىل سكان 
اإلقليم الكلية.

مج = جمموع الفرق املوجب بني هذه النسب 
بعضها ببعض، أي جمموع القيم دون النظر 

لإلشارات السالبة.

يتضح  أعاله،  املعادلة  متغريات  تطبيق  ومن 
أن نسبة الرتكز السكاين يف ناحية احلسينية بلغت 
أن  عىل  يدلل  وهذا   ،2009 عام  يف   )%46،4(
املثالية  عن  بعيد  الناحية  يف  السكاين  التوزيع 
ويميل نحو الرتكز وليس التشتت، ويعلل ذلك 
سكاهنا  بعدد  مقارنة  الناحية  مساحة  سعة  يف 
قريبة  زراعية  قرى  يف  السكان  جتمع  عن  فضاًل 
من جمرى جدول احلسينيةوالرتع املائية املتفرعة 

منه.

أما عىل مستوى املقاطعات فيتضح من خالل 
اجلدول )3( وجود تباينًا مكانيًا يف نسبة الرتكز 
السكاين، إذ سجلت أعىل نسبة تركز سكاين يف 
غراغر  وأم  والوند  احلصوة  مقاطعات  من  كل 
بلغت  زرنت  وأبو  واجلعفينية  والكعكاعية 
 %  4  ،4،2  ،4،6  ،5،1  ،5،4  ،28،7( نحو 
التوايل( وقد ارتفعت نسبة الرتكز السكاين  عىل 
نتيجة  يف مقاطعات احلصوة والوند وأم غراغر 
لسعة مساحتها قياسًا بعدد سكاهنا عىل العكس 
وأبو  واجلعيفنية  الكعكاعية  مقاطعات  من 
زرنت التي تشكل جتمعات حرضية ترتكز فيها 
معظم الفعاليات اخلدمية واألنشطة االقتصادية 
ميل  انخفض  حني  يف  والصناعية.  التجارية 
العوارة  مقاطعات  يف  الرتكز  نحو  السكان 
بلغت  فقد  الرشقي  واملطلق  والوسطى  الكبرية 
مما  منها،  السكاين نحو )0%( لكل  الرتكز  نسبة 
يعني أن السكان يتوزعون بشكل مثايل يف هذه 
الزراعي  الطابع  لسيادة  كان  وقد  املقاطعات 
وانتشار امللكيات الزراعية صغرية احلجم دورًا 

بارزًا يف انخفاض درجة الرتكز السكاين.
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املساحةاسم املقاطعة
كم2

نسبة 
املساحة %

عدد 
السكان

نسبة السكان 
%

الفرق املوجب 
)س-ص(

18.55.557004.51الاليح

41.214131.10.1االبيرت

61.830102.30.5امام نوح

20.64710.40.2الصالمية الغربية

4.61.817481.30.5الصالمية الرشقية

1.50.413341.10.7ابو متر

2.20.713571.10.4كريد نرصاهلل

20.614201.10.5كريد كمونه

1.60.515811.20.7الشيطة

10.36290.40.1أبو جرب

0.80.21050.10.1الدروييش

10.39450.70.4الكرجي

2.20.610900.80.2ام احلامم

0.70.211060.90.7ام عروق اجلنوبية

0.20.17820.60.5ام عروق الشاملية

2.20.711090.90.2كرود الرشقية

1.50.4129510.6الوند واملعيالن

329.653814.25.4الوند

1.20.414041.10.7احلمودية

4.51.36540.50.8احلمودية واملستجد

3.61.115681.20.1كرود الغربية

51.56790.51البهادري

20.617911.40.8العوارة الرشقية

2.50.710240.70العوارة   الوسطى

41.214951.20العوارة الكبرية

)جدول-3( نسبة الرتكز السكاني يف ناحية احلسينية حبسب املقاطعات لعام 2009
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20.6129710.4العوارة الغربية

30.964465.14.2اجلعيفنية

14.54.3107498.34ابو زرنت

3.61.129672.41.3العسافيات

2.50.744683.42.7اإلبراهيمية

30.960514.73.8الكعكاعية الرشقية

9.52.893917.44.6الكعكاعية

3.5111940.90.1الكعكاعية الغربية

1.70.53190.20.3ابو عصيد

3.71.112931.30.2كريد االمريية

10.314591.10.8اليوسفية

10.312460.90.6اجلنكنة

41.229502.31.1الفراشية

3.81.114061.10املطلق الرشقي

30.921501.60.7هور السيب

0.50.115451.21.1املستجدات والكركاشية

0.80.212500.90.7فدان السادة واملناكيش

1.70.520901.71.2الوسطاين واملطلق الغريب

1.30.413891.10.7الغلطاوية

1.60.516081.30.8بدعة عيشة

2.70.815741.20.4العميشية

1.50.443693.43الدراويش

2.50.756504.33.6اجلوب وابوطحني

3.20.930862.41.5بدعة رشيف

20.611620.90.3بدعة أسود

11.73.625802.11.5بدعة أسود وبدعة رشيف

20.628642.21.6أبو عصيد والشامي
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8.52.511880.91.6أبو عصيد والشامي والفيضة

319.353374.25.1ام غراغر

96.628.93520.228.7احلصوة

334.210012852110092.8املجموع

ثالثًا: واقع اخلدمات األساسية وكفاءتها يف 

ناحية احلسينية: 

يتناول هذا اجلانب حتليل اخلدمات األساسية 
اخلدمات  التعليمية،  )اخلدمات  يف  متمثلًة 
خدمة  للرشب،  الصالح  املاء  خدمة  الصحية، 
تشكل  التي  النقل(  طرق  الكهربائية،  الطاقة 
بدورها حجر الزاوية يف تنمية وتطوير املستقرات 
واالجتامعية  االقتصادية  جوانبها  يف  البرشية 
والعمرانية، لذلك سيتم تناوهلا عىل النحو األيت: 

1. اخلدمات التعليمية:
املهمة  التعليمية من اخلدمات  تعد اخلدمات 
كان  حرضيا  سكانيا  جتمعا  لكل  والرضورية 
العوامل  من  التعليم  لكون  وذلك  ريفيا،  أم 
منطقة  أية  ازدهار  خلف  تقف  التي  األساسية 
اجلوانب  من  يعد  كام  منتجة،  بعقول  ورفدها 
املؤثرة يف زيادة اإلنتاجية من خالل جودة أنتاج 
يف  التعليمية  اخلدمات  تنقسم  وعلية  املتعلم. 

ناحية احلسينية إىل املراحل اآلتية:

أ.التعليم االبتدائي: 

ابتدائية  ناحية احلسينية )71( مدرسة  تغطي 
يتباين توزيعها املكاين وفقًا لطبيعة تركز السكان، 
آذ يالحظ أن األجزاء الشاملية من الناحية تكاد 
األجزاء  من  العكس  عىل  مدرسة  أية  من  ختلو 
املستقرات  توزيع  حيث  واجلنوبية  الوسطى 

احلرضية والريفية اخلريطة)6(.

التعليمية  املؤرشات  بعض  استخدام  وعند 
تلميذ/شعبة(،  تلميذ/مدرسة،  )تلميذ/معلم، 
من  الواحد  املعلم  نصيب  معدل  أن  يتبني 
 )14( بلغ  الدراسة  منطقة  عموم  يف  التالميذ 
املدرسة  نصيب  معدل  أما  معلم،  لكل  تلميذ 
تلميذ   )313( فبلغ  التالميذ  عدد  من  الواحدة 
لكل مدرسة، يف حني بلغ معدل الشعبة الواحدة 
من عدد التالميذ نحو )34( تلميذ لكل شعبة. 
نجد  سلفًا  املذكورة  املؤرشات  مالحظة  وعند 
من  الواحد  املعلم  نصيب  معدل  يف  انخفاض 
عدد التالميذ مقارنة باملعيار املحيل البالغ )30( 

تلميذ لكل معلم اجلدول)4(. 

املصدر: الباحثان اعتامدًا عىل:مجهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون اإلنامئي، مديرية إحصاء حمافظة 
كربالء املقدسة، قسم التخطيط واملتابعة، بيانات غري منشورة، 2013.
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مرحلة 
التعليم

عدد 
املدارس

عدد 
املتعلمني

عدد 
عدد الشعباملعلمني

املعدالت

متعلم/شعبةمتعلم/مدرسةمتعلم/معلم

التعليم 
712219016136521431334االبتدائي

التعليم 
123117373156825920املتوسط

التعليم 
1043753941561143828الثانوي

التعليم 
2105193301252635االعدادي

نصيب  بني  قارنا  ما  إذا  نفسه  األمر  وينطبق 
الشعبة الواحدة من عدد التالميذ باملعيار املحيل 
الذي  األمر  لكل شعبة)11(،  تلميذ  البالغ )36( 
يعكس حالة اجيابية يف مستوى التعليم االبتدائي 
مما يرتتب عليه زيادة يف فرص االهتامم بالتالميذ 
التعليم  من  جيد  مستوى  عىل  حصوهلم  ومدى 

الالئق.

ب. التعليم املتوسط:

احلسينية  ناحية  يف  املتوسطة  املدارس  عدد  بلغ 
)12( مدرسة، يتوزع عليها نحو )3117( طالبًا 
اجلدول )4( ومن اجل أبراز مدى كفاءة خدمة 
التعليم يف هذه املرحلة البد من استعامل بعض 
)طالب/مدرس،طالب/ التعليمية  املؤرشات 
مدرسة، طالب/شعبة(، التي أظهرت أن معدل 

املتوسطة  واملدرسة  الواحد  املدرس  نصيب 
بلغ  الطلبة  عدد  من  الواحدة  والشعبة  الواحدة 
)8( طالب لكل مدرس، و)259( طالب لكل 
مدرسة، و)20( طالب لكل شعبة. وهذه نسب 
جيدة مقارنًة بام يصيب املدرس الواحد من عدد 
طالب   )24( والبالغ  املحيل  املعيار  يف  الطلبة 
لكل مدرس، وكذلك انخفاض معدل الطلبة يف 
الشعبة الواحدة عن املعيار املحيل والبالغ )32( 

طالب لكل شعبة)12(.

 

)جدول-4( توزيع اخلدمات التعليمية يف ناحية احلسينية لعام 2011

املصدر: الباحثان اعتامدًا عىل: مجهورية العراق، وزارة الرتبية، املديرية العامة لرتبية حمافظة كربالء املقدسة، دائرة 
التخطيط الرتبوي، شعبة اإلحصاء الرتبوي، بيانات غري منشورة، 2011.
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)خريطة-6( التوزيع املكاني للمراكز التعليمية يف ناحية احلسينية لعام 2011

املصدر: الباحثان اعتامدًا عىل بيانات اجلدول )4(.
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ت.التعليم الثانوي واإلعدادي:

تعد هذه املرحلة من املراحل املهمة التي هتيئ 
والتخصص  العايل  التعليم  مراحل  إىل  الطلبة 
كاًم  وتقسيمها  دراستها  فان  لذلك  العلمي، 
ونوعًا من املسائل التي هلا قدر كبري من األمهية.

مدارس   )10( احلسينية  ناحية  يف  وتتوزع   
 )156( عىل  يتوزعون  طالبًا   )4375( تضم 

شعبة دراسية يقوم بتدريسهم )394( مدرسًا.

يظهر  التعليمية  املؤرشات  بعض  وباستعامل 
أن معدل نصيب املدرس الواحد من عدد الطلبة 
بلغ )11( طالبًا لكل مدرس، و)438( طالب 

لكل مدرسة، و)28( طالب لكل شعبة. 

معدل  انخفاض  عىل  تدل  املؤرشات  وهذه 
املعيار  عن  الطلبة  من  الواحد  املدرس  نصيب 
البالغ )24( طالب لكل مدرس، ولكنه  املحيل 
الواحدة  الشعبة  لنصيب  بالنسبة  مقارب  يكون 
 )32( البالغ  املحيل  املعيار  عن  الطلبة  عدد  من 

طالب لكل شعبة.

فتشري  اإلعدادي  التعليم  ملرحلة  بالنسبة  أما 
فقط  مدرستني  وجود  إىل   )4( اجلدول  بيانات 
املؤرشات  ضمن  إدخاهلا  وعند  الناحية،  عموم 
املدرس  حصة  أن  سنجد  الذكر  انفه  التعليمية 
لكل  طالب   )12( بلغ  الطلبة  عدد  من  الواحد 
مدرس، وبلغ نصيب املدرسة الواحدة من عدد 
الطلبة نحو )526( طالب لكل مدرسة، يف حني 

الطلبة  عدد  من  الواحدة  الشعبة  حصة  بلغت 
نحو )35( طالب لكل شعبة. األمر الذي يشري 
للنهوض  الالزمة  التعليمية  الكوادر  توافر  إىل 
لكنها  الدراسة  منطقة  التعليمية ضمن  بالعملية 
تعاين يف الوقت نفسه عجزًا يف األبنية املدرسية 
فحسب  اإلعدادي  التعليم  مرحلة  عىل  ليس 

وإنام عىل مستوى املراحل التعليمية األخرى.

2.اخلدمات الصحية:

تعدُّ اخلدمات الصحية من اخلدمات الرئيسة 
التي جيب أن تقدم للسكان، ملا هلا من دور بارز 
يف جعل اإلفراد قادرين عىل أن يكونوا يف حالة 
منتجة وزيادة قابليتهم البدنية والعقلية يف مزاولة 

أنشطتهم االقتصادية. 

ناحية  يف  األولية  الصحية  املراكز  عدد  أن 
احلسينية بلغت تسعة مراكز صحية، وبلغ عدد 
ذوي  عدد  بلغ  حني  يف  طبيبًا،   )36( األطباء 
صحي،  موظف   )407( نحو  الصحية  املهن 
سكان  لعدد  الكيل  املجموع  تقسيم  وعند 
هناك  يصبح  الصحية  املراكز  هذه  عىل  الناحية 
وهذا  صحي،  مركز  لكل  نسمة   )14280(
حدد  الذي  املحيل  املعيار  بكثري  يفوق  العدد 
اجلدول  صحي  مركز  لكل  نســـمة  بـ)5000( 

)5( واخلريطة)7()13(.
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 )جدول-5( التوزيع املكاني للمراكز الصحية األولية يف ناحية احلسينية لعام 2013

عدد السكان اسم املركز
عدد أطباء عدد األطباءاملخدومني

األسنان
عدد ذوي املهن 

املجموعالصحية

382513398104احلسينية

3232--10300ام احلامم

19126778094الطف

2610010599114عون بن عبد اهلل

1010--3929بدعة رشيف

2525--13295الوند

2121--7000احلافظ

1616--7222الصالمية

2526-50501كريد كمونة

وتبعًا هلذا املعيار فأن الناحية بحاجة إىل )16( 
ومتطلبات  مالئاًم  العدد  ليصبح  صحي  مركز 
احلال  وكذلك  الصحية.  اخلدمات  من  الناحية 
ينطبق عىل الكوادر الصحية إذ أن عدد األطباء 
ما  إذا  للناحية  السكاين  احلجم  مع  يتناسب  ال 
بـ)2000(  حدد  الذي  املحيل  باملعيار  قورن 
نسمة لكل طبيب واحد، علاًم أن حصة الطبيب 
 )3570( بلغت  الدراسة  منطقة  يف  الواحد 
نسمة. وإذا ما طبق املعيار املحيل عىل ذوي املهن 
نسمة  بـ)500-400(  حدد  الذي  الصحية 

املصدر: الباحثان اعتامدًا عىل: مجهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة صحة حمافظة كربالء املقدسة، دليل 
املستشفيات واملؤسسات الصحية يف حمافظة كربالء املقدسة، 2013، ص55-35.

انه ينخفض بشكل  لكل موظف صحي، نجد 
ملحوظ يف منطقة الدراسة إذ بلغ نحو )315( 
نسمة لكل موظف صحي. وجتدر اإلشارة إىل 
أن بعض املراكز الصحية تكاد ختلو من األطباء 
وبخاصة املرتكزة يف املناطق الريفية لذلك فهي 
تقديم  اجل  من  أولية  طبية  كوادر  إىل  بحاجة 

أفضل اخلدمات العالجية.
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)خريطة-7( التوزيع املكاني للخدمات الصحية يف ناحية احلسينية لعام 2013

املصدر: الباحثان اعتامدًا عىل اجلدولني )5( و )6(.
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الصحية  املراكز  توزيع  تناسب  لعدم  ونتيجة 
األولية مع التوزيع اجلغرايف لسكان فقد تم نرش 
املستوطنات  عىل  الصحية  البيوت  من  جمموعة 
الريفية البعيدة عن املراكز الصحية، إذ تقدم هذه 
البيوت الصحية اخلدمات األولية ألعداد كبرية 
من السكان عىل الرغم من قلة كادرها الصحي 
الذي ال يتجاوز الثالث موظفني من ذوي املهن 
الصحية لكل بيت صحي وكام يف اجلدول )6(.

اسم 
البيت 
الصحي

عدد السكان 
املخدومني

عدد 
املراجعني 

الشهري

الكادر 
الصحي

20002973أم احلامم

15002383العوارة

30003653أم غراغر

20002613الوند

20002923أمام نوح

 3. خدمة املاء الصاحل للشرب:

يرجع اهتامم اإلنسان بنوعية املاء الذي يرشبه 
للمعرفة  ونظرًا  سنة،  أالف  مخسة  من  أكثر  إىل 

املحدودة يف تلك العصور باألمراض ومسبباهتا 
فقد كان االهتامم حمصورًا يف لون املياه وطعمها 
ورائحتها فقط، لكن مع التطور الشامل للعلوم 
واكتشاف  العرشين  القرن  بداية  منذ  التقنية 
اإلمراض  وبعض  الرشب  مياه  بني  العالقة 
تقنيات  جمال  يف  رسيع  تطور  حدث  السائدة 
الوصول  إىل  عام  بشكل  هتدف  التي  املعاجلة 
من  ومأمونة  النقاء  من  عالية  درجة  إىل  باملياه 
ناحية  ويف  واحليوية)14(.  الكيميائي  النواحي 
احلسينية بلغ عدد املجمعات املائية )40( جممع 
مائي، وما يميز هذه املجمعات أهنا ذات طاقة 
عن  أضخمها  قدرة  تتجاوز  ال  قليلة  إنتاجية 
عدد  كثرة  سبب  ويعزى  م3/ساعة.   )200(
سعة  إىل  الدراسة  منطقة  يف  املائية  املجمعات 
املستوطنات  يف  امللحوظ  والتعدد  مساحتها 
املياه  مصدر  توافر  عامل  إىل  باإلضافة  الريفية، 
شبكة  تقدمة  الذي  الناحية  أجزاء  عموم  يف 
احلسينية،  جدول  من  املتفرعة  املائية  املجاري 
إذ يالحظ من خالل اخلريطة )8( انتظام توزيع 
للسكان  اجلغرايف  التوزيع  املائية مع  املجمعات 
من  واجلنوبية  الوسطى  األجزاء  يف  وبخاصة 
منطقة الدراسة حيث الكثافة السكانية املرتفعة  

وهذا ما يوضحه اجلدول)7(.

ملجمعات  الفعيل  اإلنتاج  جمموع  بلغ  لقد 
)41920(م3/يوم  بحدود  الدراسة  منطقة 
وعند  لرت/يوم،   )41920000( يعادل  ما  أي 

 )جدول-6(  التوزيع املكاني للبيوت الصحية 
يف ناحية احلسينية لعام 2013

العراق،  مجهورية  عىل:  اعتامدًا  الباحثان  املصدر: 
كربالء  حمافظة  صحة  دائرة  الصحة،  وزارة 
الصحية  واملؤسسات  املستشفيات  دليل  املقدسة، 
يف حمافظة كربالء املقدسة، 2013، ص55-35.
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 )130274( البالغ  السكان  بعدد  ذلك  مقارنة 
نسمة لعام 2013، نجد أن حصة الفرد الواحد 
لرت/  )326( بلغت  للرشب  الصالح  املاء  من 
يوم. األمر الذي يدل عىل وجود عجز مائيا إذا 
ما قورن باملعايري التخطيطية املوضوعة من قبل 
الفرد  حصة  أن  إىل  تشري  التي  التخطيط  وزارة 
الواحد يفرتض أن تكون )360( لرت/يوم)15(. 
كبرية  نسبة  أن  اجلدول)7(  ويالحظ من خالل 

من املجمعات املائية نصبت بعد العام

2004، إذ بلغ عدد املجمعات املائية التي تم   
نصبها بعد هذا التأريخ )39( جممع مائي والتي 
الصالح  املاء  إيصال  يف  كبري  وبشكل  أسهمت 
للرشب إىل اغلب أجزاء الناحية وباخلصوص 
املستوطنات الريفية البعيدة عن املجاري املائية، 
وقد بلغت نسبة السكان املخدومني بخدمة املاء 
املجمعات  هذه  نصب  بعد  للرشب  الصالح 
بلغت  عجز  وبنسبة   )%89،9( نحو  املائية 

.)16()%10،5(

 )جدول-7( توزيع اجملمعات املائية حبسب الطاقة اإلنتاجية يف ناحية احلسينية لعام2013

ساعات التشغيل الطاقة م3/ساعةاسم املجمعت
تاريخ التشغيلكمية املاء املنتج يوميًايوميًا

قديم5010500الصالمية الرشقية 1
14101402006ام غراغر الصغري2
14101402009عيل الباقر3
14101402006العكابات4
قديم1410140ام احلامم القديم5
50105002007ام عروك6
50105002007البهادري7
قديم1412168الوند8
5084002008الوند اجلديد9

قديم1410140اإلمام عون10
قديم1414196املعسكر11
قديم5010500الوند الكبري12
1481122009السمركدة13
قديم148112العباس14
قديم1412168خديدان15
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قديم1410140الكعكاعية16
قديم2812336احلافظ17
2001428002009مرغز18
5084002009ام احلامم اجلديد19
14101402010االبيرت20
50105002005ام غراغر الكبري21
50147002004بدعة اسود الغريب22
50147002004بدعة اسود الرشقي23
1481122008بدعة رشيف الصغري24
1481122008عرب ذياب25

50105002005العوينة26

50168002004احلصوة27
50168002005عون اجلديد28
1001212002007الوند29
1001010002007بدعة رشيف الكبري30
2002040002004ناحية املقدوين31
1002020002004الناحية الصليب32
2001428002007االبراهيمية33
2002040002007الصالمية الرشقية34
2001020002005ام احلامم35
2001428002008ابو زرنت36
2001020002009خري الدين37
2002040002010الناحية اجلديد38
2002040002005الصالمية الغربية39
قديم1416224احلصوة الصغري40

---41920---2938املجموع

املصدر: الباحثان اعتامدًا عىل: مجهورية العراق، وزارة البلديات واألشغال العامة، مديرية ماء حمافظة كربالء 
املقدسة، قسم التخطيط واملتابعة، بيانات غري منشورة، 2013.
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)خريطة-8( التوزيع املكاني جملمعات إنتاج املاء الصاحل للشرب يف ناحية احلسينية لعام 2013

املصدر: الباحثان اعتامدًا عىل اجلدول )7(.
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 4.خدمات الطاقة الكهربائية:

تعد الطاقة الكهربائية أساس التنمية املعارصة 
واالجتامعية  االقتصادية  جوانبها  خمتلف  يف 
وهي بمثابة رشيان احلياة بالنسبة للمجتمع، كام 
وتعد مقياسًا للتقدم واالرتقاء، إذ متثل الدعامة 
الصناعية  املشاريع  عليها  تقوم  التي  الرئيسة 
وخمتلف  واخلدمات  واإلسكان  والزراعية 

جوانب احلياة يف املجتمع.

بالطاقة  الناحية  املستقرات السكانية يف  جتهز 
احلرارية  املسيب  حمطة  عىل  اعتامدًا  الكهربائية 
إذ  بابل،  حمافظة  يف  الكهربائية  الطاقة  إلنتاج 
املذكورة  املحطة  من  الكهربائية  الطاقة  نقل  يتم 
عن طريق خطوط النقل ذات اجلهد العاِل التي 
تبلغ قدرهتا بحدود )132( ك.ف)*(، لتصل إىل 
الطاقة  بدورها  توزع  التي  كربالء  رشق  حمطة 
الكهربائية إىل ثالث حمطات حتويلية رئيسة وهي 
ذات أمهية كبرية ألهنا تقوم بتحويل اجلهد العاِل 
إىل جهد متوسط ترتاوح قدرته بني )33-11( 
املحطة األوىل هي حمطة احلسينية وتبلغ  ك.ف. 
سعتها نحو )3×16( م.ف.أ.)**(، وفقًا لبيانات 
بشكل  املحطة  أداء  تطور  وقد   ،2013 عام 
نصبت  التي  املحوالت  استبدال  بعد  ملحوظ 
ال  منخفضة  سعة  ذات  وهي   2003 عام  قبل 

تتجاوز )3×5( م.ف.أ. 

مغذيات  ثامن  املحطة  هذه  من  ويتفرع 
من  عدد  عىل  مغذي  كل  حيتوي  )فيدرات( 
مناطق  من  بالقرب  للجهد  اخلافضة  املحوالت 

إىل  املتوسط  اجلهد  بتحويل  تقوم  االستهالك 
 )380-220( بني  يرتاوح  منخفض  جهد 
فولت. تتوزع هذه املغذيات تبعًا لتوزيع السكان 

ومدى تركزهم وكام يف اجلدول)8( )17(.

 عون األمام  حمطة  هي  الثانية  املحطة  أما 
 1982 عام  يابانية  رشكة  قبل  من  نصبت  التي 
وتبلغ السعة الكلية للمحطة )2×16( م.ف.أ. 
اجلهد  ذات  املغذيات  من  مخسة  منها  ويتوزع 
التي  الكاملية(  )حمطة  إىل  باإلضافة  املتوسط. 
األجزاء  سكان  ختدم  اثنني  مغذيني  منها  يتوزع 
الدراسة،  منطقة  من  الغربية  والشاملية  الشاملية 

وهي ذات سعة تبلغ )1×16( م.ف.أ.

وعند مقارنة خريطة توزيع السكان باخلريطة 
)9( التي توضح خطوط نقل الطاقة الكهربائية 
يالحظ أن غالبية مناطق الناحية قد غطت بشبكة 
املستوطنات  ذلك  وقد شمل  الكهربائية  الطاقة 
جتاوز  إذ  التحويل،  حمطات  عن  البعيدة  الريفية 
لكن  كم.  الـ)25(  املغذيات  أطوال  بعض 
عائقًا  الكهربائي  التيار  انقطاع  مشكلة  بقيت 
شهدت  وان  الدراسة  منطقة  يف  التنمية  بوجه 
إضافة  بعد   2013 العام  أواخر  يف  كبري  حتسن 
عىل  الكهربائية  الطاقة  توليد  حمطات  من  عدد 
احلرارية  اخلريات  حمطة  مثل  الوطنية  الشبكة 
انخفاض  مشكلة  عن  فضاًل  كربالء.  رشق 
بعض  سكان  عىل  يتعذر  إذ  الكهربائي  اجلهد 
املستوطنات الريفية تشغيل األجهزة الكهربائية 
املياه  مسخنات  مثل  مرتفع  جهد  تتطلب  التي 

ومكيفات اهلواء.
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 )جدول-8(  توزيع حمطات حتويل الطاقة الكهربائية يف ناحية احلسينية لعام 2013

اسم املحطة
املغذي 

)الفيدر(
عدد املحوالتالطول )كم(

اقىص جهد كهربائي 
)امبري()***(

حمطة احلسينية

F125995

F22045170

F31838190

F41535270

F558110

F61532330

F7635120

F82532200

حمطة اإلمام عون

F22028130

F3202885

F4569

F72534170

F81736175

حمطة االمجالية
F11235125

F92560120

املقدسة،  الكهرباء، مديرية كهرباء حمافظة كربالء  العراق، وزارة  الباحثان اعتامدًا عىل: مجهورية  املصدر: 
دائرة كهرباء ناحية احلسينية، بيانات غري منشورة، 2013.
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)خريطة-9(  توزيع خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات اجلهد املتوسط وحموالتها يف ناحية 
احلسينية لعام 2013

حمافظة  كهرباء  مديرية  الكهرباء،  وزارة  العراق،  مجهورية  عىل:  اعتامدًا  الباحثان  املصدر: 
كربالء املقدسة، دائرة كهرباء ناحية احلسينية، بيانات غري منشورة، 2013.
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5. طرق النقل:
يعد توافر طرق النقل عاماًل رئيسًا يف خطط 
بمثابة  ألهنا  ريفية،  أم  كانت  حرضية  التنمية 
عليها  تعتمد  التي  اإلنسان  جسم  يف  الرشايني 
حياة السكان والعامل املؤثر يف تشجيع استقرار 
اإلنسان يف أرضه وممارسة أنشطته االقتصادية، 
التي  األخرى  العوامل  عن  أمهية  تقل  ال  وهي 
ومدى  للسكان  اجلغرايف  التوزيع  صورة  ترسم 
خدمات  حال  واقع  عىل  وللوقوف  تركزهم. 
إىل  تقسيمها  تم  الدراسة  منطقة  يف  النقل  طرق 

قسمني وعىل النحو اآليت:

أ. الطرق اخلارجية:
مع  احلسينية  ناحية  تربط  التي  الطرق  وهي 
يبلغ  إذ  هلا.  املجاورة  اإلدارية  واملراكز  املدن 
حوايل  املعبدة  اخلارجية  الطرق  أطوال  جمموع 
)82( كم، ابرز هذه الطرق هو طريق كربالء – 
املسيب ويبلغ طوله نحو )30( كم ضمن حدود 

حمافظة كربالء)18(. 

منطقة  يربط  الذي  الرئيس  الطريق  ويعد 
واملدن  بغداد  العاصمة  يف  واملحافظة  الدراسة 
واملحافظات الشاملية األخرى، وهو من الطرق 
احليوية إذ يؤدي حركة جتارية وثقافية واجتامعية 
– احلسينية  كثيفة جدًا. كام ويعد طريق كربالء 
– املفرق عىل قدر كبري من األمهية كونه يشكل 
مسارًا يبدأ من مدينة كربالء باجتاه شاميل رشقي 
موازيًا جلدول احلسينية وصوالً إىل مركز ناحية 

مرة  لريتبط  الشامل  نحو  يتجه  ثم  احلسينية 
عن  فضاًل  املسيب.   – كربالء  بطريق  أخرى 
طريق احلسينية – سدة اهلندية الذي يبلغ طوله 
نحو )10( كم، إذ يربط مركز ناحية احلسينية 
أمهية  هلا  التي  الطرق  من  ويعد  اهلندية،  بسدة 
يتم من خالله ترصيف  اقتصادية كونه وسيلة 
وطريقًا  التمور،  وبخاصة  الزراعية  املنتجات 
يسلكه الزائرين املتجهني نحو العتبات املقدسة 

يف مدينة كربالء. 

متمثلة  أخرى  خارجية  طرق  وهناك 
وطريق  كم،   )6( بطول  احلافظ  طريق  يف 
اإلبراهيمية بطول )12( كم، فضاًل عن طريق 
يبلغ طوله نحو )4( كم، اجلدول  الذي  الوتد 

)9( واخلريطة )10(.
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 )جدول-9( توزيع طرق النقل اخلارجية حبسب أطواهلا يف ناحية احلسينية لعام 2013

الطول )كم(الطرق اخلارجيةت
30كربالء - املسيب1
20كربالء - احلسينية - املفرق2
6احلافظ- احلسينية3
12اإلبراهيمية4
4الوند5
10احلسينية - سدة اهلندية6

82املجموع

ب. الطرق الداخلية:
الناحية  أجزاء  تربط  التي  الطرق  هبا  ويقصد 
املعبدة،  الطرق  من  بشبكة  ببعض  بعضها 
جمموع  أن   )10( اجلدول  خالل  من  ويتضح 
بواقع  كم   )47( عن  يزيد  الطرق  هذه  أطوال 
التي  الرتابية  الطرق  عن  فضاًل  طريق،   )19(
تبلغ أطواهلا نحو )68،5( كم)19(. وتكمن أمهية 
الطرق الداخلية يف كوهنا تربط بني املستوطنات 
الريفية باملستوطنات احلرضية ومن جهة أخرى 
ببعض،  بعضها  الريفية  املستوطنات  تربط 
وعادًة  مسالكها  بضيق  الطرق  هذه  وتتصف 
يفرس  ما  وهذا  واحدة  بطبقة  مبلطة  تكون  ما 
املركبات  أثقال  تأثري  حتت  للتكرس  تعرضها 
يتطلب  الذي  األمر  والسطحية  اجلوفية  واملياه 
أعامل صيانة مستمرة. ويمكن القول أن اغلب 
جهات الناحية تعاين من تردي واقع طرق النقل

يف  واجلسور  الطرق  مديرية  واملواصالت،  النقل  وزارة  العراق،  مجهورية  عىل:  اعتامدًا  الباحثان  املصدر: 
حمافظة كربالء املقدسة، قسم التخطيط واملتابعة،بيانات غري منشورة، 2013.

اهتامم  إىل  بحاجة  فهي  منها  الداخلية  وبخاصة 
عن  فضاًل  الرتابية  الطرق  أكساء  يف  يتمثل  كبري 
املعبدة ألهنا غالبًا ما تكون ذات  الطرق  توسعة 
عىل  خطرًا  يشكل  الذي  األمر  واحد  مسار 
حياة سكان القرى القريبة منها لكثرة احلوادث 
سنوات  العرشة  خالل  سجلت  التي  املرورية 
املاضية. كام أن الكثري من الطرق الرتابية تتحول 
إىل أرايض موحلة يف فصل الشتاء يصعب السري 
الزراعية  املنتجات  نقل  عىل  سلبًا  يؤثر  مما  فيها 
إنتاجها إىل مناطق استهالكها فضاًل  من مناطق 
عن صعوبة وصول السكان املحليون إىل مركز 
من  البد  لذا  األخرى،  اخلدمات  وبقية  الناحية 
يف  النقل  واقع  تطوير  إىل  هتدف  سياسة  وضع 
عىل  إجيابا  ينعكس  الذي  األمر  الدراسة  منطقة 
تنفيذ  العامة األخرى وسهولة  حتسني اخلدمات 

خطط التنمية احلرضية والريفية عىل حٍد سواء.
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)جدول-10( توزيع طرق النقل الداخلية حبسب أطواهلا يف ناحية احلسينية لعام 2013

ت
الطول )م(اسم الطريقتالطول)م(أسم الطريق

2800أم احلامم-أبو َكصايب200011طريق ألبوحويمد1

2200نينوى القديم220012احلسينية-احلصوة-األمام عون2

3800املغلف )الكعكاعية(13العوينة3

الوند-أم عروك-جرس سدة 4

اهلندية
3000البهادري350014

2500كريد األمريية400015بني متيم5

3000أبو جغايل350016أبو عصيد6

1500األمام نوح200017الشيطة والصاحلية7

2500طريق مدرسة حطني100018قرية الفواز8

2000العوارة230019سلامن النكة9

47300املجموع3500العميشية10

الطرق واجلسور يف  مديرية  واملواصالت،  النقل  العراق، وزارة  اعتامدًا عىل: مجهورية  الباحثان  املصدر: 
حمافظة كربالء املقدسة، قسم التخطيط واملتابعة،بيانات غري منشورة، 2013.



24 1

�أ. د. ريا�ض كاظم �سلمان

)خريطة-10( توزيع طرق النقل يف ناحية احلسينية لعام 2013

املصدر: الباحثان اعتامدًا عىل بيانات اجلدولني )9( و )01(.
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هذه اخلدمات تتمركز يف )4( مقاطعات زراعية 
من اصل )55( مقاطعة زراعية أخرى يعاين من 
عجزا خدميا من خمتلف أصناف هذه اخلدمات 
كام  للسكان،  التحتية  البنى  متثل  التي  األساسية 
لوحظ بأن عملية توزيع سكان الناحية متيل إىل 
املقاطعات املخدومة والتي تشهد مراكز حرضية 
وغريها  واجلرية  والطف  العطييش  مثل  صغرية 
اخلدمات  هذه  من  مناسبا  قدرا  توفر  متتاز  التي 
األمر الذي يقد يتسبب يف خلق تركز سكان عال 
املناطق  بقية  يف  عال  وتشتت  املناطق  بعض  يف 
األخرى مما قد يفقد املنطقة صفتها الزراعية التي 

اشتهرت هبا منذ القدم.

اهلوامش

جغرايف . 1 حتليل  خضري،  احلسني  عبد  عباس 
الستعامالت األرض الزراعية يف حمافظة كربالء، 
أطروحة دكتوراه )غري منشورة(، كلية الرتبية / 

ابن رشد، جامعة بغداد، 1999، ص 25.

عبد اهلل عطوي، جغرافية السكان، الطبعة األوىل، . 2
دار النهضة العربية، بريوت، 2001،   ص 52. 

3. Ali.H. AL Shalash، The Climate 
of Iraq، The Comparative pninting 
Workers Society، Amman، Jordan، 
1966، p16. 

قضاء . 4 يف  السكان  توزيع  حممد،  قاسم  حسني 
عبادان، جملة دراسات ايرانية، العدد )15(، آذار 

2012، ص 144.

املكاين . 5 التباين  جري،  ابو  احلسني  عبد  اقبال 
باستخدام  كربالء  حمافظة  يف  التصحر  لظاهرة 

الهوامش

اخلامتة 

مراكز  أهم  احد  احلسينية  ناحية  مثلت 
ملا  وذلك  كربالء  حمافظة  يف  البرشي  االستقرار 
 )%12،7( نسبته  بلغ  سكاين  متركز  من  تشكله 
من جمموع سكان املحافظة وهذا الرتكز السكاين 
الزراعية  األنشطة  بمزاولة  أغلبة  يتصف  الذي 
زراعية  مساحات  عىل  يتوزع  والذي  والريفية 
وتأيت  زراعية،  مقاطعة  بـ)55(  متثلت  واسعة 
اجلغرايف  الواقع  من  الزراعية  املنطقة  هذه  أمهية 
اغلب  تشهد  التي  كربالء  ملحافظة  املتصحر 
والتصحر  اجلفاف  من  كبرية  معدالت  أراضيها 
الغربية  واجلنوبية  الغربية  جهاهتا  يف  وحتديد 
تشكل  والتي  الغربية  اهلضبة  حافة  عىل  املطلة 
األمر  املحافظة،  أرايض  من   )%75( من  أكثر 
الذي من هذه األرايض الزراعية ذو ندرة والتي 
من  والرشقية  الشاملية  اجلهات  يف  اغلبها  تقع 
املحافظة، وناحية احلسينية متثل العمق الزراعي 
يف  واإلنتاجية  الزراعية  األنشطة  من  للكثري 
املحافظة، لقد مثل واقع التوزيع اجلغرايف لسكان 
توزيع  خالل  من  الروعة  غاية  يف  أمر  الناحية 
السكان عىل معظم أرايض الناحية بحسب توفر 
يتطلب  الذي  األمر  الزراعي  اإلنتاج  متطلبات 
املوجهة  األساسية  للخدمات  مناسبا  توزيعا 
البحث عن توزيعا لقطاع  للسكان، فقد كشف 
مياه  الصحة،  )التعليم،  األساسية  اخلدمات 
الرشب، طرق نقل( يشوبه الكثري من العشوائية 
اغلب  بأن  البحث  اثبت  فقد  التخطيط  وسوء 
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نظم املعلومات اجلغرافية، رسالة ماجستري )غري 
منشورة(، كلية الرتبية/ابن رشد، جامعة بغداد، 

2001، ص42.

الديمغرافية . 6 علم  مبادئ  عيل،  محادي  يونس   
وائل  دار  األوىل،  الطبعة  السكان(،  )دراسة 

للنرش، 2010، ص 242. 

والتعاون . 7 التخطيط  وزارة  العراق،  مجهورية 
املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا  اجلهاز  اإلنامئي، 
والقوى  السكان  إحصاءات  مديرية  املعلومات، 
واملنشآت  املباين  تعداد  نتائج  خالصة  العاملة، 

لعام 2009 يف حمافظة كربالء،ص 6. 

املكاين . 8 التحليل  رضا،  الواحد  عبد  وسيم   
حمافظة  يف  اقتصاديًا  النشطني  السكان  خلصائص 
كربالء املقدسة للمدة )1997-2011(، رسالة 
جامعة  اآلداب،  كلية  منشورة(،  ماجستري)غري 

القادسية، 2013، ص 96-93. 

الطبعة . 9 السكان،  جغرافية  احلديثي،  محادي  طه 
املوصل،  والنرش،  للطباعة  الكتب  دار  الثانية، 

2000، ص 644. 

عباس فاضل السعدي، جغرافية السكان، اجلزء . 10
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  االول، 
بغداد،  والنرش،  للطباعة  الكتب  دار  مديرية 

2002، ص 177.

املكاين . 11 التوزيع  كفاءة  سلامن،  كاظم  رياض 
الصحية،  )التعليمية،  املجتمعية  للخدمات 
دكتوراه  أطروحة  كربالء،  مدينة  يف  الرتفيهية( 
)غري منشورة(، كلية الرتبية )ابن رشد(، جامعة 

بغداد، 2007، ص 259. 

التنمية . 12 خطة  التخطيط،  وزارة  العراق،  مجهورية 
مطبعة   ،)1980-1976( للسنوات  القومية 

احلكومة، بغداد، 1976، ص88.

يف . 13 الريفي  االستيطان  عداي،  جويد  فاضل 
ماجستري  رسالة  بابل،  حمافظة   – القاسم  ناحية 
القادسية،  جامعة  اآلداب،  كلية  منشورة(،  )غري 

2012، ص173.

االوىل، . 14 الطبعة  البيئة،  علم  وهيبة،  حممود  حممد 
 ،2010 والتوزيع،  للنرش  العريب  املجتمع  مكتبة 

ص154.

وتوسع . 15 السكان  تزايد  إبراهيم،  علوان  حسني 
التحتية  البنى  العمران وأثره عىل كفاءة خدمات 
للفرتة  سامراء  مدينة  يف  العامة  واخلدمات 
 ،6 املجلد  رأى،  من  رس  جملة   ،2010-1977

العدد 21، السنة السادسة، 2010، ص20.

واالشغال . 16 البلديات  وزارة  العراق،  مجهورية 
العامة، مديرية ماء حمافظة كربالء املقدسة، قسم 
التخطيط واملتابعة، بيانات غري منشورة، 2013.

مجهورية العراق، وزارة الكهرباء، مديرية كهرباء . 17
ناحية  كهرباء  دائرة  املقدسة،  كربالء  حمافظة 

احلسينية، بيانات غري منشورة، 2013.

حمافظة . 18 يف  الربي  النقل  طرق  عويد،  حممد  بشار 
رسالة  النقل،  جغرافية  يف  دراسة   – كربالء 
جامعة  اآلداب،  كلية  منشورة(،  )غري  ماجستري 

بغداد، 2006، ص101.

بشار حممد عويد، املصدر السابق، ص99.. 19

)*( )ك.ف( وحدة قياس القوة الدافعة الكهربائية او 
اجلهد الكهربائي ويساوي )1000( فولت.

)**( )م.ف.أ( وحدة قياس سعة املحطات التحويلية 
للجهد الكهربائي.

)***( االمبري: وحدة قياس شدة التيار الكهربائي.
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Abstract
Hotels and the other establishments are the central pillar that provide accommodation for 

the development of tourism. Researchers say that one room in a hotel generates one chance 
for a job in hotels field and 1.75 in the tourism and the others fields. Statistics say tourism pro-
vides jobs directly or indirectly to more than 200.000.000 persons in the world. Expectations 
say these statistics might go higher in the next few years. Tourism is capable to provide more 
than %10.3 from the total salaries of the global employment. The World Tourism Organiza-
tion estimates that tourism owns %75 of the total global jobs and positions especially in the 
hotels.The Front Desk of the Hotels represents the first impression of the place for the tourist. 
Therefore٫ the Front Desk employees are the key to build bridges of trust٫ amiability٫ and con-
nection between the guests and the staff.  For Arabs٫ it is hard for the tourist to understand the 
colloquial language the residents of another country speak; therefore he repeats the sentence 
many times meaninglessly because he uses a colloquial form he is not familiar with. Hence٫ 
he uses the formal language to avoid difficulties during the process of connection.  Here lies 
the importance of this research; the problem is the language is the most common means of 
communication between a tourist and the employee who offers the services. The language then 
is either positive or negative while delivering the services. Any of colloquial common words 
have more than one meaning for the receiver; in other words the tourist. Each word might have 
more than one meaning. Moreover٫ slang languages create problems in the communication 
process among people in general٫ but it is more visible for the tourists who come from another 
countries. Because Arabs are the main concern of the research٫ the real problem appears as a 
result of different colloquial forms٫ a difficulty in communication among the Arabs appears. 

................................................................................................................................................................................
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املستخلص

رئيسة،  دعامة  الفندقية  املؤسسات  تعّد 
وركيزة ساندة إلزدهار احلركة السياحية، وأشار 
تولد  الواحدة  الفندقية  الغرفة  أن  إىل  الباحثون 
فرصة عمل واحدة يف القطاع الفندقي و1،75 
والقطاعات  السياحي  القطاع  يف  عمل  فرصة 

األخرى. 

وتشري اإلحصاءات إىل أن قطاع السياحة يف 
العامل يوظف بشكل مبارش وغري مبارش أكثر من 
)200( مليون عامل يف أنحاء العامل، مع توقعات 

إرتفاع هذه احلصيلة يف السنوات القادمة. 

القدرة  السياحة هلا  الدراسات إىل أن  وتشري 
أجور  إمجايل  من   %10،3 من  أكثر  توفري  عىل 
السياحة  منظمة  وتقّدر  العامل.  يف  العاملني 
من   )%75( يقارب  ما  للسياحة  إّن  العاملية، 

جمموع مناصب الشغل وخاصة قطاع اإليواء. 

ومتثل املكاتب األمامية للمؤسسات الفندقية 
فيه  حيّل  الذي  املكان  لصورة  األول  اإلنطباع 
املكاتب  تلك  يف  العاملون  يكون  لذا  السائح، 
والثقة  الود  جسور  لبناء  االتصال  مفتاح 
أنه  غري  والضيوف،  العاملني  بني  والتواصل 
يصعب عىل اإلنسان العريب فهم العامية الدارجة 
اللغة  إىل  فيلجأ  بلد آخر،  أهلها يف  يتحدثها  كام 
أو  اجلملة  ويكرر  املوقف،  ملواجهة  الفصيحة 
إذا ما حتّدث  السؤال مرات عديدة كأنام يرتمجه 
بالعامية، ويف هذا إضاعة للجهد وهدر للوقت، 

ومن هنا تأيت أمهية البحث. 

اللغة من  وأما مشكلة البحث، تكمن يف أن 
أبرز الوسائل املستخدمة يف االتصال بني السائح 
إجيابيات  تظهر  لذا  السياحية،  اخلدمة  ومقّدم 
اخلدمة،  تقديم  عند  مبارشة  أوسلبياهتا  اللغة 
الكلامت  من  العديد  أن  يف  املشكلة  وتكمن 
حتمل  اإلتصال  يف  اإلستخدام  الشائعة  العامية 

توظيف اللغة الفصيحة عند العاملني 

يف املكاتب األمامية لتطوير املؤسسات الفندقية يف كربالء املقدسة 

................................................................................................................................................................................
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للمفردة  تكون  إذ  املتلقي،  عند  خمتلفة  معاٍن 
الواحدة معاٍن متعددة يف تفسريها، فضاًل عن أن 
اللهجات العامية املختلفة تؤدي إىل العديد من 
اإلشكاالت يف اإلتصال بني الناس عمومًا، وبني 
إذ  اخلصوص،  وجه  عىل  املختلفة  الدول  سياح 
إن اإلشكالية احلقيقية يف اللهجات العربية تظهر 
نتيجة تباين هذه اللهجات التي أدت إىل صعوبة 

فهم العريب ألخيه العريب اآلخر.

 وتأيت فرضية البحث يف إجياد أرضية مشرتكة 
أو لغة مشرتكة هي اللغة الفصيحة التي يعرفها 
يف  العاملني  وحّث  واملسلمني،  العرب  مجيع 
عىل  الفندقية  للمؤسسات  األمامية  املكاتب 
زيادة مهارة اإلتصال وكيفيته ومكوناته وأمهيته، 
عن طريق القيام بربامج للتوعوية اللغوية عامة 
بإرشاف اهليئات املرشفة عىل النشاط السياحي. 

عىل  التعرف  إىل  هيدف  البحث  وأن  كام 
املحلية  اللهجات  وتفسري  املعاين  إختالف 
كربالء  مدينة  إىل  الوافدين  للسياح  املختلفة 
املواقف  يف  اإلختالف  وأوجه  املقدسة، 
التعامل  يف  السلبية  وإنعكاساهتا  اإلتصالية 
للمؤسسات  األمامية  املكاتب  يف  العاملني  بني 
تصحيح  عىل  والعمل  الضيوف،  مع  الفندقية 
العملية اإلتصالية عن طريق إستخدام العاملني 
نجاح  يف  تساهم  أن  أجل  من  الفصيحة  لللغة 

اإلتصال بني العاملني والسياح.

جاءت هيكلية البحث بثالثة مباحث؛ إذ جاء 
واملبحث  مفاهيمي(،  )مدخل  األول  املبحث 
الثاين )املكاتب األمامية للمؤسسات الفندقية(، 
العامية  واللهجات  )اإلتصال  الثالث  واملبحث 
)واقع  الرابع  واملبحث  ومقارنتها(،  العربية 
اللغة الفصيحة عند العاملني والسياح يف مدينة 

كربالء املقدسة(.

أمهها؛  من  استنتاجات  إىل  البحث  وخلص 
متثل  التي  األم  لغتهم  العربية  اللغة  أبناء  هجر 
لغة القرآن الكريم، إذ إن نسبة 7% من العاملني 
حّبًا  اإلتصال  يف  الفصيحة  اللغة  يفضلون 
لقوميتهم وإنتامئهم، والنسبة الباقية من العاملني 

يفضلون اللغة العامية. 

يفضلون  الذين  نسبة  فإن  السّياح  وأما 
والنسبة   ،%23 الفصيحة  باللغة  التحّدث 
الباقية منهم يفضلون التحّدث باللهجة العامية 
العراقية، رغبة منهم يف تعلم ثقافة اللغة املحلية 
أثناء  باإلستمتاع  والشعور  جهة،  من  العراقية 

التحّدث هبا.

إليها  خلص  التي  التوصيات  أهم  ومن 
السياحية  الكوادر  تتلقى  أن  جيب  البحث؛ 
املتخصصة عرب مراحل دراستهم اجلامعية مادة 
اللغة العربية عىل مدى املراحل الدراسية األربعة. 

فضاًل عن اللغتني اإلنكليزية والفارسية. 
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يف  السياحي  بالشأن  املعنيني  إهتامم  وتركيز 
متقنة بني  إتصال  الفصيحة كوسيلة  اللغة  دعم 
العاملني يف املكاتب األمامية والضيوف، فضاًل 
مهارة  زيادة  يف  للتوعية  الدورات  إقامة  عن 

اإلتصال عن طريق برامج التوعية اللغوية.

املقدمة

لتوليد  اإلمكانية  السياحي  النشاط  يمتلك   
السياحي  القطاع  حدود  تفوق  العمل  فرص 
القطاعات  إىل  اإلمكانية  هذه  متتد  إذ  نفسه، 
السياحي. وملا كانت  للنشاط  الساندة  األخرى 
الرئيسة  الدعامة  تعّد  الفندقية  املؤسسات 
والركيزة الساندة إلزدهار احلركة السياحية، لذا 
الواحدة  الفندقية  الغرفة  أن  إىل  الباحثون  أشار 
الفندقي  القطاع  يف  واحدة  عمل  فرصة  تولد 
السياحي  القطاع  يف  عمل  فرصة  و1،75 

والقطاعات األخرى)1(. 

السياحة  قطاع  أن  إىل  اإلحصائيات  وتشري 
مبارش  وغري  مبارش  بشكل  يوظف  العامل  يف 
العامل،  أنحاء  مليون عامل يف  أكثر من )200( 
السنوات  يف  احلصيلة  هذه  إرتفاع  توقعات  مع 
هلا  السياحة  أن  إىل  الدراسات  وتشري  القادمة. 
إمجايل  من   %10،3 من  أكثر  توفري  عىل  القدرة 

أجور العاملني يف العامل)2(. 

السياحة  قطاع  العاملني يف  وقد سجل عدد 
االحتاد األوريب )9( مليون شخص، أي )%6( 
السياحة  منظمة  وتقّدر  األشغال،  جمموع  من 

من   )%75( يقارب  ما  للسياحة  إّن  العاملية، 
جمموع مناصب الشغل وخاصة قطاع اإليواء)3(. 

ومتثل املكاتب األمامية للمؤسسات الفندقية 
يتلقاه  الذي  الضيافة  لروح  األول  اإلنطباع 
املكاتب  تلك  يف  العاملون  يكون  لذا  السائح، 
والثقة  الود  جسور  لبناء  االتصال  مفتاح  هم 
من  وأّن  والضيوف،  العاملني  بني  والتواصل 
العامية  فهم  العريب  اإلنسان  عىل  الصعب 
فيلجأ  آخر،  بلد  يف  أهلها  يتحدثها  كام  الدارجة 
ويكرر  املوقف،  إليضاح  الفصيحة)4(  اللغة  إىل 
السؤال مرات عدة كأنام يرتمجه، ويف  أو  اجلملة 

هذا إضاعة للجهد وهدر للوقت.

بإجياد  الباحثني  من  العديد  طالب  لقد 
لغة مشرتكة تكون األساس  أو  أرضية مشرتكة 
عملية  يسهل  ما  اجلميع،  وتواصل  ختاطب  يف 
اللغة  وهذه  بينهم،  فيام  واإلتصال  التفاهم 
املشرتكة هي اللغة الفصيحة، التي يعرفها مجيع 

العرب.

عىل  البحثية  االستبيان  إستامرة  توزيع  تم 
األمامية  املكاتب  موظفي  من  موظف   )100(
للمؤسسات الفندقية، ووزعت )100( إستامرة 
مدينة  إىل  الوافدين  العرب  السياح  عىل  بحثية 
العشوائية  العينة  منهجية  وفق  املقدسة،  كربالء 
اإلختيار  فرصة  فرد  لكل  توفر  التي  البسيطة 
أو  حتّيز  دون  من  آخر  فرد  ألّي  مكافئة  بصورة 

تدّخل من قبل الباحث. 



25 4

توظيف اللغة الف�صيحة عند العاملني 

أواًل: أهمية البحث 
نظرًا إلستقبال مدينة كربالء املقدسة املاليني 
العامل سنويًا  السياح والزّوار من مجيع دول  من 
العربية،  الدول  من  الوافدين  وباخلصوص 
اللغة من أبرز املجموعات املستخدمة يف  وتعد 
اإلتصال. وملا كانت اللهجات املحلية تتباين من 
دولة إىل أخرى، وأصبح العديد من أبناء العربية 
التي  والعبارات  املفردات  فهم  يستطيعون  ال 
األخرى،  العربية  البلدان  من  أخواهنم  ينطقها 
يف  العاملون  يتحدث  أن  يتطلب  األمر  فإن  لذا 
باللغة  الفندقية  للمؤسسات  األمامية  املكاتب 
اللغة  من  األدنى  املنزلة  تنزل  التي  الفصيحة 

الفصحى )اللغة الفصيحة النقية(.

 ثانيًا: مشكلة البحث 
االتصال  يف  املستخدمة  هي  اللغة  كانت  ملا 
بني السائح ومقّدم اخلدمة السياحية، لذا تظهر 
تقديم  عند  مبارشة  أوسلبياهتا  اللغة  إجيابيات 
من  العديد  أن  يف  املشكلة  وتكمن  اخلدمة، 
الكلامت الشائعة اإلستخدام يف اإلتصال حتمل 
للمفردة  تكون  إذ  املتلقي،  عند  خمتلفة  معاٍن 
عن  فضاًل  تفسريها،  يف  متعددة  معاٍن  الواحدة 
العديد  املختلفة تؤدي إىل  العامية  اللهجات  أن 
من اإلشكاالت يف اإلتصال بني الناس عمومًا، 
وبني سياح الدول املختلفة عىل وجه اخلصوص.

 إذ إن اإلشكالية احلقيقية يف اللهجات العربية 
تظهر نتيجة تباين اللهجات التي أدت إىل عدم 

فهم العريب ألخيه العريب اآلخر.

ثالثًا: فرضية البحث

إجياد أرضية مشرتكة أو لغة مشرتكة هي اللغة 
العرب واملسلمني،  يعرفها مجيع  التي  الفصيحة 
إجياد  عىل  الناس  تشجيع  إىل  الدعوة  وتعزيز 
لغة مشرتكة يستطيع اجلميع فهمها والتخاطب 
عن طريقها. وكذلك حّث العاملني يف املكاتب 
مهارة  زيادة  الفندقية عىل  للمؤسسات  األمامية 
اإلتصال وكيفيته ومكوناته وأمهيته، عن طريق 
اهليئات  بإرشاف  عامة  توعية  بربامج  القيام 

املرشفة عىل النشاط السياحي.

رابعًا: هدف البحث 

إختالف  عىل  التعرف  إىل  البحث  هيدف 
املختلفة  املحلية  لّلهجات  والتفسري  املعاين 
املقدسة،  كربالء  مدينة  إىل  الوافدين  للسياح 
اإلتصالية  املواقف  يف  اإلختالف  وأوجه 
وإنعكاساهتا يف التعامل بني العاملني يف املكاتب 
الضيوف،  مع  الفندقية  للمؤسسات  األمامية 
والعمل عىل تصحيح عملية اإلتصال عن طريق 
إستخدام العاملني لللغة الفصيحة من أجل أن 
تسهم يف نجاح اإلتصال بني العاملني والسياح. 

خامسًا: منهجية البحث 

ملا كان البحث يعتمد عىل حتليل األمور بدًء من 
العام )الكليات(، وإنتهاًء باخلاص )اجلزئيات(، 
البحث  االستنباطي يف  املنهج  استخدمنا  لذلك 
املصادر  من  جمموعة  عىل  اإلطالع  طريق  عن 
اخلاصة باملكاتب األمامية للمؤسسات الفندقية.
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ونتيجة إلعتامد البحث عىل دراسة املعلومات 
املواقف  عىل  التعرف  بغية  احلايل  واقعها  من 
العاملون  هبا  يتعامل  التي  السلبية  اإلتصالية 
يف  والعاملون  عمومًا،  الفندقية  املؤسسات  يف 
املكاتب األمامية عىل اخلصوص مع الضيوف، 
عن  واإلستقرائي  التحلييل  املنهج  اتبعنا  فإننا 
طريق متابعة احلقائق وترتيبها، بدًء من اخلاص، 

وإنتهاًء بالعام.

الواقع عن  املنهجية يف مالحظة  فاستخدمنا 
طريق االستبانة.

سادسًا: هيكلية البحث 

تأسيسًا عىل ما سبق جاء البحث كام يأيت:

املبحث األول: مدخل مفاهيمي:

1. اللغة الفصيحة واللهجة العامية.

2. املكاتب األمامية للمؤسسات الفندقية.

العامية  واللهجات  الثاين: اإلتصال  املبحث 
العربية ومقارنتها.

عند  الفصيحة  اللغة  الثالث:واقع  املبحث 
العاملني والسياح يف مدينة كربالء املقدسة.

االستنتاجات والتوصيات.

املبحث األول:

مدخل مفاهيمي

)1( اللغة الفصيحة واللهجة العامية:

وهم   – لسانًا  أو  هلجة  القدماء  إستخدم 
به  أراد  عاّم  متامًا  خمتلفًا  مقصدًا  هبا  يقصدون 

الباحثون املحدثون. 

إذ حتدث القدماء عن اللهجات يف إطار اللغة 
الفصحى، وذكروها ليحّددوا األفصح واألكثر 
لغة صافية ال شائبة  الفصحى  لتكون  استعامالً، 

فيها. 

وأّما املحدثون فقد استخدموا مفهوم اللهجة 
وقصدوا  القدماء،  عن  متامًا  خيتلف  استخدامًا 
باللهجات  التي تسمى  اللغوية  الفوىض  به هذه 
العامية، وحاولوا أن جيعلوا هلا عالقة باللهجات 
اجليم  إن  املثال  سبيل  عىل  فذكروا  القديمة، 
املتداولة يف كالم العامة تشبه اجليم التي تلفظها 
)القاف  يلحقون  فإهنم  متيم  بنو  فأّما   “ متيم 
بالكاف( فتلفظ جياًم فيقولون: )الگوم( يريدون 
متيم)5(.  بني  يف  معروفة  لغة  وهذه  القوم... 
اللهجات  »ومثل  الباحثني:  أحد  يقول  وكذلك 
ما  وهذا  الكلمة،  حروف  بعض  حذف  يف  التي 
حيذفون  ُعاَمن  أهل  أن  وذلك  باخللخانية  يسمى 
بعض احلروف دون عّلة رصفية فيقولون يف )ما 

شاء اهلل( )ما شا اهلل( بحذف اهلمزة«)6(. 
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ولو تتبع الدارسون ما ذكره املهتمون باللغة 
يف  هلؤالء  كثرية  إشارات  سيجدون  الفصحى 
وبني  عالية  كلغة  الفصحى  العربية  بني  التمييز 
أدنى  كوهنا  األخرى  العربية  القبائل  هلجات 
ونتيجة  القرآن.  هبا  نزل  التي  هذه  من  مرتبة 
لدى  ظهر  وهلجاهتا،  الفصحى  باللغة  لإلهتامم 
اللهجات.  هذه  تصنيف  يف  إجتاهان  الباحثني 
»أسلم  بقوله:  هذا  إىل  الباحثني  أحد  ويشري 
تصنيف  يف  النحاة  سلكه  الذي  النوعي  الفرز 
اللهجات  وهو  األول:  نوعني:  إىل  اللهجات 
منزلة  تنزل  التي  الفصيحة  والثاين:  الفصيحة، 
أدنى من األوىل إلشتامهلا عىل سمة لغوية فارقة 

هي مستقبحة ومذمومة لدى اللغويني«)7(.

القدماء  العلامء  إهتامم  آخر  باحث  ويؤكد   
علامؤنا  سجل  »لقد  فيقول:  اللهجية  بالظواهر 
القدماء قدرًا كبريًا من ظواهر اللهجات العربية 
اللغوية،  بحوثهم  يف  إليها  وتطرقوا  القديمة، 
دراسة  ضمن  داخلة  حوهلا  دراستهم  وكانت 

اللغة الفصحى«)8(. 

يف  العامّي  مفهوم  إىل  القدماء  العلامء  أشار 
من  »والعامّي  معناه  ووضحوا  إستعامالهتم 
سنن  غري  عىل  العامة  هؤالء  به  نطق  ما  الكالم 
وهي  العامة  لغة  هي  والعامّية  العريب،  الكالم 
الكالم  هذا  سار  وقد  الفصحى...  خالف 
جيد  فلم  اللغوي،  املجتمع  يف  وانترش  العامّي 
عليه،  والتنبيه  رصده  من  بّدًا  اللغويون  هؤالء 
توارى  الذي  الصحيح  العريب  الكالم  وبيان 

العامّي«)9(.  الكالم  هذا  أمام  استعامله  واختفى 
نتبع  أن  جيب  إننا  املختصون  هؤالء  يقرر  ثّم 
اللهجات،  أو  اللغات  هذه  وننبذ  الفصحى 
فيه  شاع  الذي  العامة  »كالم  ذلك  وتعليل 
والنحو،  والرصف،  األصوات،  يف  )اللحن( 
والداللة، حكم عليه القدماء بأنه خطأ جيب نبذه 

واإلعتصام بالفصحى وال يشء سواها«)10(. 

األسباب  فتباينت  املعارصون  املحدثون  أما 
العاّمية،  اللهجات  درسوا  أجلها  من  التي 
بمناقشة  بحثنا  خيتص  وال   – بتوثيقها  واهتموا 
إمجاالً:  نقول  أن  يمكننا  ولكن   – األسباب 
الدراسات؛  هذه  يف  سائدين  إجتاهني  هناك  أن 
األول: يريد أن جيعل هذه اللهجات أمرًا واقعًا 
بقوة، ما يمكنها أن تكون بدياًل للفصحى، وهو 
عىل  حفاظًا  العرب  الدارسني  أكثر  رفضه  ما 

اللغة الفصحى. 

مشرتكة  روابط  جيد  أن  حاول  إجتاه  والثاين: 
الفصيحة،  العربية  واللغة  العامية  اللهجات  يف 
ولعّل  خمتلفة.  هلجات  عىل  حتوي  األخرية  كون 
إال  يظهر  مل  اللهجات  مصطلح  أو  اللهجات 
»مل  الباحثني:  أحد  بقول  املحدثني،  دراسة  يف 
يظهر مصطلح اللهجات واضحًا إال يف العرص 
اللهجات  دراسة  فيه  برزت  الذي  احلديث 

واعتنى هبا كثريًا«)11(. 

اللهجات  عىل  املحدثني  دراسة  وتركزت 
املحلية، ما جعلها متتاز باإلستقاللية واإلنفصال 
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تأثروا  املحدثني  وهؤالء  الفصحى،  اللغة  عن 
بالدراسات الغربية يف جمال اللهجات، واجلدير 
دراسة  يف  ينطلقون  نجدهم  القدماء  إّن  بالذكر 
عن  متامًا  خمتلف  وفكر  أرضية  من  اللهجات 
ختليص  إىل  القدماء  دراسة  هتدف  إذ  املحدثني، 

الفصحى من الغريب واحلويش الذي دخلها. 

بيد أن الباحثني املحدثني مل جيدوا فرقًا كبريًا 
القدماء  عند  نفسها  فهي  اللهجات،  مشكلة  يف 
واملحدثني، ولكن اجلديد عند املحدثني، أو عند 
بالفصحى  اإلهتامم  إىل  الدعوات  هي  أكثرهم، 
يف  مثبوتة  نجدها  دعوة  وهي  مشرتكة،  كلغة 
»وقد  الباحثني:  أحد  فيقول  املختلفة،  كتبهم 
نجم عن بعض ذلك إستقالل كل لسان بلهجته 
املنطقة  أبناء  بني  حتى  موطنه  إىل  تنسبه  التي 
الواحدة تتكلمها فيام بينها لتقيض هبا حوائجها، 
لكن رسعان ما هنرع إىل العربية الفصحى إذا ما 
أجلئنا إليها يف املناسبات واملواطن التي تستدعي 

ذلك«)12(. 

عن  ختتلف  اللهجات  أن  يرى  من  وهناك 
الفصحى يف عدم مراعاهتا لإلعراب أو حتريك 
أواخر الكلامت، فريى أحد الباحثني »ال شك إّن 
اللهجة النجفية هلجة عربية..... إال أهنا ختتلف 
احلروف،  خمارج  بعض  تغيري  يف  الفصحى  عن 
مجيع  شأن  شأهنا  الكلامت،  إعراب  وحذف 
اللهجات العربية الدارجة، وذلك للتخلص من 

قيود اإلعراب وسهولة النطق«)13(. 

اللهجات  ربط  آخرون  باحثون  وحاول 
وهي  فصيحة،  عربية  هلجية  بإصول  املحلية 
حماولة لتكريس العاّميات التي انترشت يف البالد 
العربية قاطبة، مما كّرس وقّوى هذه اللهجات، 
يستطيعون  ال  العربية  أبناء  من  العديد  وأصبح 
عىل  والعبارات،  املفردات  من  العديد  فهم 
»بل  مثلهم؛  عريب  ينطقها  الذي  أن  من  الرغم 
العربية  الواحد كجمهورية مرص  األقليم  إّن يف 
من  شتى  ألوان  إىل  املحادثة  لغة  فيه  تنقسم 
اللهجات املحلية نتيجة إلختالف البيئات..... 
فينطق بعضهم )يقول(، ينطقها آخرون )يئول(، 
السيارة  عن  بعضهم  ويعرّب  )جيول(،  وآخرون 
وبعض  )أتومبيل(  وبعضهم  )كومبيل(  بكلمة 
بعضهم  يسميها  املياه  وساقية  )ترمبيل(،  ثالث 
وبعضهم  )طبلية(،  وبعضهم  )تابوت(، 

)حلزونة(، وبعضهم )حلوفة(«)14(. 

عينًا ظاهرة هلجية عند عامة  اهلمزة  قلب  إّن 
ترّضع  مع  صوته  رفع  »جأَر:  يف  كام  العراقيني 
من  العني  العراقيني  عامة  وأبدل:  واستغاثة. 
اهلمزة، فقالوا: َجَعَر لصوت احليوان دون حتديد، 
الرجل  لصوت  نبزًا  األغلب  عىل  ويستعملونه 

املستنكر، واملصدر يف إستعامهلم جعري«)15(. 

العراقيني،  عىل  حرصًا  ليس  التغيري  وهذا 
نجدهم  إذ  الشام،  أهل  عند  له  مثاالً  نجد  بل 
نسمعه  »ما  يف  وذلك  احلروف  بعض  يسقطون 
يف اللهجات العربية املعارصة لدى مجاعات من 
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ويرشف  واضح  مكان  ويف  الفندق،  لضيوف 
وبالقرب  الضيوف  وخروج  دخول  حركة  عىل 
املكاتب  قسم  ويعّد  الضيوف.  مصاعد  من 
األمامية املركز الرئيس إلدارة وتشغيل املؤسسة 
الفندقية، فضاًل عن توقف نجاحها أو فشلها إىل 

حد كبري عليه. 

وتعّرف املكاتب األمامية بأهنا: »هي املكاتب 
وإدامة  اإلقامة  وتأمني  باستقبال  تقوم  التي 
الرفاهية  لتوفري  وذلك  بالضيوف  االتصال 
املغادرة  وهي  والفندق  باملنظمة  إقامتهم  خالل 

بتوديعهم بشكل جيد«)17(.

يف  األمامي  للمكتب  األساسية  الوظيفة  إن 
اخلاصة  املعامالت  ودعم  تسهيل  هي  الفندق 
خالل  الفندق  خدمات  عىل  حلصوله  بالضيف 

فرتة إقامته. 

وتضم املكاتب األمامية األقسام الداخلية؛

•  مدير املكاتب األمامية. 	
• مساعد مدير املكاتب األمامية.	
• 	 .)Reception( االستقبال 
• 	 .)Information( اإلستعالمات
• 	 .)Telephone( اهلاتف
• 	 .)Standard Service(  اخلدمة املوحدة
• 	 .)Booking( احلجز
• 	 .)F.O Cashier( أمناء الصندوق

أهل حلب وريفها. إذ يسقطون بعض حروف 
بدل  )أربني(  كقوهلم  معينة  كلامت  من  احللق 

)أربعني(، و)رو( بدل )روح)16(.

)2( املكاتب األمامية للمؤسسات الفندقية:

يتعامل  التي  األقسام  وآخر  وأكثر  أول  هي 
املكاتب األمامية  إذ إن موظفي  معها الضيف، 
فهو  الضيف،  مع  وتعامل  مبارش  إتصال  هلم 

يمثل الواجهة األمامية للفندق. 

األمامي  املكتب  مع  يتعامل  الضيف  وإن 
التسكني  إلجراء  الفندقية  للمؤسسة 
وإلجراء  الفندق  خدمات  عن  واإلستعالم 
أول  يمثل  األمامي  فاملكتب  املغادرة،  عمليات 

وآخر اتصال للضيف بالفندق. 

ويعّد قسم املكاتب األمامية املوجه الرئيس 
عن  فضاًل  الفندق،  خدمات  ببقية  للتحكم 

تنظيم بقية األقسام. 

عىل  كثرية  أمواالً  غالبًا  ترصف  ولذا 
عن  فضاًل  األمامي،  املكتب  وأثاث  ديكورات 
عملية اختيار وتدريب العاملني، ألن العاملني 
املكتب األمامي يكونون عىل اتصال مبارش  يف 

مع الضيوف. 

املكاتب  جمموعة  األمامي  املكتب  يمثل  إذ 
إعتادت  إذ  الفندق.  ملقدمة  املواجهة  األمامية 
الصالة  مقدمة  يف  )الكاونرت(  تضع  أن  الفنادق 
الرئييس  للمدخل  وجماور  للفندق،  الرئيسة 
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املبحث الثاني:

اإلتصال واللهجات العامية العربية ومقارنتها

مجاعات  يف  بالعيش  اإلنسان  حياة  إرتبطت 
وإرتباط  جهة،  من  والتطور  بالنمو  تتصف 
صورهتا  تأخذ  مرتابطة  دقيقة  بشبكة  اجلامعات 
وتتأثر  اجلامعة  يف  تؤثر  وأقوال  أفعال  شكل  يف 
الفهم  حتقيق  عنها  وينتج  أخرى.  جهة  من  هبا 
املشاعر  ونقل  اإلجتامعي،  والتواصل  واإلفهام 

واألحاسيس.

وتشكل مشاعر العاملني جتاه السياح أساس 
واإلحرتام،  الود  مشاعر  يف  كام  الضيافة  روح 
اخلدمة  مستوى  تعكس  الوقت  ذات  يف  وهي 
ونوعية اإلستقبال من اإلدارة السياحية للسياح.  
واملضيف،  الضيف  بني  عالقة  إال  الضيافة  وما 
والزوار،  للضيوف  والرتفيه  باإلستقبال  ترتبط 
أو الغرباء، يف املؤسسات الفندقية أو املنتجعات، 
اخلدمات  لتقديم  السياحي  اجلذب  أماكن  أو 
الدور  اإلتصال  ويؤدي  والسياح.  للمسافرين 
بني  واإلحرتام  والود  املشاعر  تبادل  يف  البارز 

الضيف واملستقبِل.

 )1( مفهوم اإلتصال:
التينية  كلمة  األصل؛  يف  واإلتصال 
اإلنكليزية  اللغة  يف  تعني  التي   Communis
فحينام  إشرتاك،  أو  مشرتك  أي   Common
أن  نحاول  فإننا  نتواصل  أو  نتصل  أن  نحاول 

من  جمموعة  أو  شخص  مع  إشرتاكًا  نؤسس 
األفكار  أو  املعلومات  يف  إشرتاكًا  األشخاص، 

أو اإلجتاهات)18(. 

أو  )البالغ(  إىل  يشري  العربية  يف  واإلتصال 
)اإلخبار( و)الربط( و)إقامة الصلة( و)التتابع( 
املعاين  وهذه  التواصل،  أي  و)اإلستمرار( 
اإلصطالحية  املعاين  طّياهتا  يف  حتمل  اللغوية 

لعملية اإلتصال)19(.

وتبادهلا  املعاين  )نقل  بأنه:  اإلتصال  ويعّرف 
بأي إسلوب يفهمه أطراف اإلتصال ويترصفون 
وفقه بشــكل سليم()20(. وأما اإلتصال كمفهوم 
عام فهو )عملية التفاهم بني البرش، أو حتى بني 
البرش وغريهم من املخلوقات، بأي وسيلة من 
الوسائل سواء كانت اللغة أو اإليامءة أو اإلشارة 
أو احلركة أو الضوء أو غري ذلك من الوسائل، 

لتحقيق هدف عام أو خاص()21(.

)2( عناصر االتصال)22(:
تبادى  التي  اجلامعة  أو  الشخص  املتصل:  أ. 

بإرسال الرسالة.

ب. الرسالة: حمتوى الرسالة ومضموهنا.
املستخدمة  الوسيلة  االتصال:  وسيلة  جـ. 

إليصال الرسالة إىل املستقبل.
د. املستقبل: الشخص أو املتصل به.

هـ. اإلستجابة: يعكسها املستقبل.
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قناة  أهم  اللغة  تعّد  تقّدم،  ما  عىل  وتأسيسًا 
ذلك  وبمقتىض  املبارش،  الشخيص  لإلتصال 
واالجتاهات  واألفكار  املعلومات  تبادل  يمكن 
لوجه  وجهًا  املبارشة  بالطريقة  األشخاص  بني 
وسيطة.  قنوات  أو  عوامل  دون  اجتاهني  ويف 

ومن أهم تلك املزايا)23(:

لإلستفسارات  الكافية  الفرصة  تتيح  أ. 
مما  االتصال،  أطراف  بني  واإليضاحات 

يعطي فرصة أكرب لوحدة الفهم.
ب. متكني كل طرف من أطراف اإلتصال عىل 
الطرف  لدى  حلديثه  الفوري  الفعل  تلقي 

اآلخر.
وما  أنفسهم  عن  األفراد  لتعبري  وسيلة  جـ. 
عىل  قدرهتم  من  أكثر  مشافهة  بخلجاهتم، 

ذلك بأية وسيلة مكتوبة.
وتوفري  املشاعر،  لتبادل  كافية  فرصة  تتيح  د. 
أطراف  بني  املتبادلة  والثقة  للفهم  أساس 

االتصال.

)3( معوقات االتصال:

تبادل  عملية  متنع  التي  املؤثرات  مجيع  تعني 
املعلومات أو تعطلها أو تأخر إرساهلا أو تشوه 
معانيها أو تؤثر يف كميتها، أي كل عائق يقلل من 
فاعلية االتصاالت أي ال جيعلها حتقق الغرض 

املطلوب منها بالدرجة املناسبة)24(.

 وهناك العديد من العوامل التي حتول دون 
بفاعلية كبرية، وترجع  إمتام عملية اإلتصاالت 

هذه العوامل إىل ثالثة أنواع من املعوقات هي:

خمتلفون،  األفراد  إن  الفردية:  املعوقات  أ. 
وتنعكس مثل هذه االختالفات عىل طريقة 
فهم اللغة املستخدمة بينهم، بل عىل طريقة 
وامليول  والرغبات  ذاهتا،  اللغة  إستخدام 
وعامل  الفهم،  عىل  والقدرة  الفردية، 
يف  األفراد  بعض  يعرتي  الذي  اخلوف 

إرسال املعلومات الواجب إرساهلا)25(.
التفاهم  وسيلة  اللغة  تعّد  اللغة:  معوقات  ب. 
والتعبري يف االتصال، فعىل سبيل املثال؛ إن 
العبارات التي يستخدمها الطبيب والصيديل 
يستخدمها  التي  العبارات  عن  ختتلف 
اإلداري، كام وأن الفارق الوظيفي له األثر 
ختتلف  الوزير  فلغة  االتصال،  إعاقة  يف 
وضوح  عدم  إن  إذ  القسم،  رئيس  لغة  عن 
تعيق  مشكلة  يعّد  السامع  ذهن  يف  املعنى 
عملية االتصاالت، وعىل اخلصوص عندما 
بعض  تنفيذ  مرؤوسة  من  الرئيس  يطلب 
الغموض  بسبب  فهمها  يف  وحيتار  األعامل 

يف املعنى)26(. 
وتريب  الرموز  استخدام  عىل  اللغة  وتعتمد 

الكلامت واملعاين املتفق عليها واملرتبطة هبا.

االتصال،  عملية  من  اهلدف  هو  وهذا   
املتعارف  اإلشارات  الرموز،  ضمن  ويدخل 
واليدين وكذلك  والوجه  عليها وحركة اجلسم 

شدة نربات الصوت. 
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لكن يالحظ أن نفس الرموز قد حتمل معان 
خمتلفة مما يؤدي أحيانًا إىل عدم فهم نفس املعنى 

الذي قصده أحد طريف االتصال. 

أما يف حالة استخدام الكلامت التي يرتبط هبا 
أكثر من معنى.

قنوات  وجود  عدم  امليكانيكية:  املعوقات  جـ. 
بام  إمجاهلا  يمكن  املعوقات  وهذه  فعالة، 

ييل)27(:
• بني 	 العالقات  جمموعة  التنظيم:  اهليكل 

مجيع مكوناته.
• فرد 	 كل  رغبة  عدم  الوظيفية:  املسؤولية 

الالزمة،  اإلتصاالت  إجراء  يف  املنظمة  يف 
وظيفة  وجود  عدم  إىل  ذلك  ويرجع 
باالتصاالت يرشف عليها شخص  خاصة 

مسؤول.
د. مقارنة اللهجة العامية:عندما يتحدث عريب 
من  عريب  مع  املحلية  بلهجته  املغرب  من 
العراق – عىل سبيل املثال - بلهجته املحلية 
يفهامن  ال  أهنام  النتيجة  تكون  اآلخر،  هو 

بعضهام البعض مطلقا. 
مغلقًا عىل  هنا  االتصايل  الوضع  أصبح  لقد 
إال  واملغريب  العراقي  إشكالية  حتل  وال  الفهم. 

بلجوئهام إىل اللغة الفصيحة، والتي يفهامهنا.

العامية  اللهجات  نقارن  أن  أردنا  ما  وإذا   
الفصيحة،  اللغة  يقابلها يف  بام  املختلفة وقارهنا 
من  العديد  حتّل  الفصيحة  اللغة  أن  فسنجد 

وعىل  الناس.  بني  اإلتصال  يف  اإلشكاليات 
سبيل املثال؛ إن قارنا اللهجة العراقية والشامية 
لنا  فسيتبنّي  الفصيح،  يف  يقابلها  بام  واملرصية 

ذلك كام يف اجلدول رقم )1(.



26 2

توظيف اللغة الف�صيحة عند العاملني 

جدول )1(  مقارنة بعض مفردات اللهجة العراقية والشامية واملصرية باللغة الفصيحة

)*( اجلدول من إعداد الباحث.

اللهجة املرصيةاللهجة الشاميةاللهجة العراقيةالكلمة الفصيحةت

ُبوءتِْمَحِلگَفم1

ياريتبركيَبلكيأمتنّى2

ِرْگَلكإْجَركِرْجَلْكِرْجًلَك3

ُبْصشوفباِوعُأنُظْر4

ماَلكشوباكإْشبيكما بِك5

يَّكِكيَفكإْشلوَنككيف حالك6 إزَّ

كَويِّْسإمنيح أو إْمليحزينجيد أو بخري7

ُأْءًعْدإْبركُأْگُعْدإجِلس8

تهيداهَذ أو هاَي هذا9 َدوَّ

بِتاعإلُلوماَلتلـِ )الم التملك(10

خِمَلِّلَكبيسُطريشاملخلالت11

ُبصَليكشوفانظر12

زيِّ ِكَدههو زاتومثل هَذِمثُل هذا13

ُأْسَطهشوفريساِيقالساِئق14

ويالحظ يف اجلدول الفرق الكبري يف التفسري 
مع  دول،  ثالث  يف  معينة  لكلمة  املراد  للمعنى 
يف  أخرى  معان  بوجود  اإلعتبار  بعني  األخذ 
عن  فضاًل   )14( النقطة  يف  فمثاًل  أخرى.  دول 
ما ذكر، يطلق اخلليجّيون عىل الساِئق )ادريِول(. 

وهناك مفردات ختتلف يف معانيها بني رشق 
الوطن العريب وغربه وجنوبه، فعىل سبيل املثال، 

ما يبّينه اجلدول التايل:
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جدول )2(   مقارنة بعض مفردات اللهجة العراقية والشامية والليبية واليمنية 
باللغة الفصيحة

اللهجة اليمنيةاللهجة الليبيةاللهجة الشاميةاللهجة العراقيةالكلمة الفصيحة

احلبحبالدليعاجلبيسالرگيالبطيخ )األمحر(

العراقية  اللهجة  يف  املفردات  بعض  وختتلف 
عن اللهجة اللبنانية، وعىل سبيل املثال أن كلمة 
)مبسوط( تعني يف اللهجة العراقية )املرضوب؛ 
أي املتعّرض للرضب(، ولكنها تعني )املرسور( 
يف اللهجة املرصية وكذلك يف اللهجة السعودية. 

العراقيني  عند  تعني  )حرامي(  وكلمة 
)السارق أو اللص( بينام يف اللهجة اللبنانية فإهنا 

تعني )موصل الكهرباء(. 

وكلمة )ِشّلة( فتعني عند املرصيني )الُصحبة 
فتعني  العراقيني  وعند  األصدقاء(،  جمموعة  أو 

)نوع من األكالت الشعبية(. 

عىل  )فّروج(  الشام  أهل  يطلق  وكذلك 
الدجاجة، ويطلق عليها املرصّيون )َفْرَخه(.

وتعني كلمة )مايش( عند اليمنّيني )الرفض(، 
وأن  كام  املامنعة(.  )عدم  فتعني  العراقيني  وأما 
للتعريف،  كأداة  )أم(  يستخدمون  اليمن  أهل 
فيلفظها  )املدرسة(  يقول  أن  أحدهم  أراد  فإن 
بـ)أمبيت(  )البيت(  يلفظ  وكذلك  )أّمدرسة(، 

و)السّيارة( بـ)أمسّيارة(.

)*( اجلدول من إعداد الباحث.

ويطلق اللبنانّيون لفظة )قارمة أو آرمة( عىل 
)الالفتة( والتي ينطقوهنا العراقيون )الُقْطَعة أو 

الالفتة(، ويلفظها األردنّيون )گارمة(. 

عىل  طرمبة(  أو  )طلمبة  مرص  أهل  ويطلق 
الشام  أهل  يطلق  بينام  الكهربائية(  )املضخات 

)طلمبة أو طرنبة( عىل حمطات تزويد الووقود.

 وإذا طلب منك العراقي اجللوس فيقول لك 
)ُأْكُعْد( وأما الليبي فيقول )َكْمبِز(.

وإذا أردت أن تقول )ِقّطة( وهي لفظة فصيحة 
ألنثى القط، فإهنا تعّد لفظًا قبيحًا يف ليبيا الذين 
يطلقون عليها )إْبَسْينَة(، ويطلق عليها املرصيون 

)بٍّسة(، والعراقّيون يقولون: )َبّزوَنة(.

 و)املطبخ( عند اجلزائريني )َكوجينَة( والتي 
الدجاج  أنواع  من  نوع  العراقيني  عند  تعني 

)كوِجن(. 

)ُقنَْدَرة(  لفظة  يطلقون  العراقيني  وأن  كام 
بينام يطلق عليها املرصّيون لفظة  عىل )احلذاء(، 

)كزَمة( واخلليجّيون )جويت(.
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املبحث الثالث:

واقع اللغة الفصيحة عند العاملني والسياح يف 

مدينة كربالء املقدسة

 )100( عىل  البحثية  االستبانة  توزيع  تم 
األمامية  املكاتب  موظفي  من  موظف 
 )100( ووزعت  الفندقية.  للمؤسسات 
إستامرة بحثية عىل السياح العرب الوافدين إىل 
مدينة كربالء املقدسة، عىل وفق منهجية العينة 
العشوائية البسيطة التي توفر لكل فرد الفرصة 
لإلختيار بصورة مكافئة ألّي فرد آخر من دون 
حتّيز أو تدّخل من قبل الباحث. ونتيجة دراسة 
واقع العاملني يف املكاتب األمامية للمؤسسات 
كربالء  ملدينة  الوافدين  والسّياح  الفندقية 
وفقًا  نستعرضها  التي  النتائج  أظهرت  املقدسة 
البحث  عينة  فتتمثلت  متخصصة.  جلداول 

باجلدول التايل:

املجموعاألناثالذكورالعينةت

100-100العاملون1

6337100السّياح2

يالحظ من اجلدول أن نسبة العاملني الذكور 
أّي  النسوي  العنرص  يشكل  ومل   %100 تشكل 
رقاًم، ويرجع السبب يف ذلك خلصوصية املدينة 

)*( املصدر: استنادًا إىل اإلستبيان، واجلدول من إعداد الباحث.

جدول )3( املبحوثني(*)

الدينية، فضاًل عن التقاليد والعادات التي يتمتع 
هبا املجتمع الكربالئي. 

 ،%63 الذكور  من  السّياح  نسبة  ومتثلت  كام 
وفقًا  السّياح  جنسية  وكانت   ،%37 واألناث 

للجدول رقم )4(.

لكربالء  الوافدين  زيارة  الباحث  إستثمر 
من  للعينة  األعىل  النسبة  فكانت  املقدسة، 
اللبنانية، إذ إهنا متثل مطلب البحث يف  اجلنسية 
وجود  عن  فضاًل  املحلية،  اللهجات  اختالف 
والتي  املدروسة  العينة  ضمن  السورية  اجلنسية 
الدرايس  التحصيل  وأما  الشامية.  اللهجة  متثل 
تتمثل  والسّياح،  العاملني  من  املدروسة  للعينة 

باجلدول رقم )5(.
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الفندقية  إلزام املؤسسات  بّد من   ولذلك ال 
وعىل  التخصصية  السياحيية  الكوادر  بتعيني 
البكلوريوس  شهادة  محلة  من  اخلصوص 

السياحية.

املكاتب  يف  العاملني  أعامر  وانحرصت 
األمامية والسّياح وفق اجلدول رقم )6(.

العاملون  جييدها  التي  اللغات  خيص  وفيام 
والسّياح فتتمثل باجلدول رقم)7(.

)*( املصدر: استنادًا إىل اإلستبيان، واجلدول من إعداد الباحث.

)*( املصدر: استنادًا إىل اإلستبيان، واجلدول من إعداد الباحث.

جدول )4( جنسّية السياح(*)

جدول )5( التحصيل الدراسي للمبحوثني(*)

املجموعقطرُعامنالبحرينسوريالبنانالعينةت
275226363الذكور1
154143137األناث2

4293694100املجموع

السّياحالعاملونالتحصيل الدرايست
األناثالذكور

3972اإلعدادية1
31163الدبلوم2
283427البكلوريوس3
261الدراسات العليا4

1006337املجموع

األعىل  النسبة  أن  اجلدول  من  ويالحظ 
فنادق  يف  األمامية  املكاتب  يف  العاملني  من 
املقدسة حاصلني عىل شهادة اإلعدادية  كربالء 
ومتثلت بنسبة 39%، وتليها نسبة حاميل شهادة 
وأما   .%31 ومتثل  املختلفة  العلوم  يف  الدبلوم 
البكلوريوس  اجلامعية  الشهادة  عىل  احلاصلني 
احلاصلني  وكذلك   ،%28 نسبتهم  فتمثلت 
ذلك  ومعنى   .%2 بنسبة  العليا  الشهادات  عىل 
الشهادة  إىل  عامليها  يفتقر  األمامية  املكاتب  أن 
اجلامعية، وعىل اخلصوص الكوادر املتخصصة.
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جدول )6( أعمار املبحوثني(*)

جدول )7( اللغات اليت يتقنها املبحوثون(*)

)*( املصدر: استنادًا إىل اإلستبيان، واجلدول من إعداد الباحث.

)*( املصدر: استنادًا إىل اإلستبيان، واجلدول من إعداد الباحث.

العاملونالعمر/ سنةت
الذكور

السّياح

األناثالذكور

125 - 2074127

230 - 261393

335 – 31432

440 – 3666-

545 – 4131113

650 – 46-159

73-أكرب من 750

1006337املجموع

األخرىالفارسيةاإلنكليزيةالعربيةاملبحوثون  اللغةت

-100113العاملون1

100114016السّياح2
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فنادق  يف  واحدًا  عاماًل  أن  اجلدول  يوّضح 
لغته  عن  فضاًل  اإلنكليزية  يتحّدث  املدينة 
العربية األصلية، وكذلك )13( عاماًل يتحّدثون 
الفارسية نتيجة اإلتصال مع املجاميع السياحية 
يتسن  ومل  العمل،  سنوات  عرب  اإليرانية  الدينية 
أن  يستحسن  ولذا  الفارسية،  اللغة  دراسة  هلم 
اللغة  املتخصصة  السياحية  الكوادر  تدرس 
اإلتصال  عملية  يف  ساندة  لغة  لتكون  الفارسية 
التي  اإلنكليزية  اللغة  عن  فضاًل  السّياح  مع 
جواز  حيتوهيا  التي  والبيانات  املعلومات  ترافق 

السفر عىل األقل. 

السّياح  الوافدين  أن  اجلدول  من  ويالحظ 
فضاًل  اإلنكليزية  اللغة  سائحًا   )11( يتحّدث 
اللغة  يتحّدث  سائحًا  و)40(  األم،  لغته  عن 
العريب،  اخلليج  أهل  من  مجيعًا  وهم  الفارسية 
إن  إذ  اللغات األخر،  يتحّدثون  وكذلك )16( 
و)9(  الفرنسية،  يتحّدثون  لبنانيني  سائح   )7(

يتحّدثون األوردو من أهل اخلليج.

جييدها  التي  العربية  العامية  اللهجات  وأما 
من   %100 أن  اإلستبيان  فأظهر  العاملون، 
اللبنانية  العامّية  اللهجة  يتحّدثون  العاملني 
واخلليجية، ويرجع السبب يف ذلك إىل سنوات 
التعامل واإلتصال مع تلك اجلنسيات، ومل تتأتى 
من دراسة، فضاًل عن أن السبب الرئيس يف ذلك 
يعود إىل القنوات اإلعالمية الفضائية املتنوعة يف 

عروض املسلسالت العربية واملدبلجة.

تفضيلهم  عىل  العاملني  إجابة  وكانت 
السّياح  مع  للتواصل  الفصيحة  اللغة  إستخدام 
من   %7 النسبة  فكانت  هلم  اخلدمات  تقديم  يف 
اإلتصال  يف  الفصيحة  اللغة  يفضلون  العاملني 
يف  ورغبة  جهة،  من  وإنتامئهم  لقوميتهم  حّبًا 
وتبادل  السياح  وبني  بينهم  االتصال  سالمة 

التفاهم لتقديم اخلدمات دون تشويش. 

وأما نسبة 93% الباقية من العاملني يفضلون 
اللغة العامية. 

يفضلون  الذين  نسبة  فإن  السّياح  وأما 
الذكور  وهم   %23 الفصيحة  باللغة  التحّدث 
العاملني  إن  ذلك  يف  والسبب  السّياح،  من 
من  كربالء  مدينة  يف  الفندقية  املؤسسات  يف 
القطاع  يف  العاملني  إن  بل  الذكور،  العاملني 
الفندقي يكاد ينحرس عىل الذكور فقط، ولذلك 
فيام  لالتصال  العامية  هلجاهتن  األناث  يفضلن 

بينهن. 

والنسبة الباقية التي متثل 77% فإهنم يفضلون 
منهم  رغبة  العراقية،  العامية  باللهجة  التحّدث 
جهة،  من  العراقية  املحلية  اللغة  ثقافة  تعلم  يف 

والشعور باإلستمتاع أثناء التحّدث هبا. 

بالعاملني  اخلاصة  اإلستبيان  نتائج  وكانت 
وفقًا ملا ييل:



26 8

توظيف اللغة الف�صيحة عند العاملني 

)*( املصدر: استنادًا إىل اإلستبيان، واجلدول من إعداد الباحث.

جدول )8( نتائج إستبيان العاملني(*)

املوضوعت
عدد اإلجابات

 نعم إىل نعمكال مطلقًاكال
حد ما

1--99أحتدث اللغة الفصيحة يف حيايت اليومية1

7--93أستخدم اللغة الفصيحة أثناء ممارستي املهنة2

7914-7أشعر باخلجل من إستخدامي اللغة الفصيحة3

226765أرغب يف التحدث باللغة الفصيحة4

أفضل التحدث باللهجة العامية الدارجة عوضًا عن 5
341569الفصيحة

1513-72اللغة الفصيحة وسيلة مناسبة للحوار يف جمال العمل6

1513-72اللغة الفصيحة وسيلة مناسبة للحوار يف املجال السياحي7

أشعر باخلجل من بعض مفردات هلجتي العامية بسبب 8
371539تفسري معناها املغاير للمعنى الذي أقصده عند املتلقي 

--100-أفضل القراءة باللغة العامية عىل اللغة الفصيحة9

-100--أفضل القراءة باللغة الفصيحة عىل اللغة العامية10

1974727لألعالم دور سلبّي يف تشجيع التحدث باللغة الفصيحة11

83827أؤمن بأن اللغة الفصيحة تشعرين بقوميتي العربية12

-100--وجود العاملة األجنبية من أسباب ضعف اللغة الفصيحة13

4644--تشعرين اللغة الفصيحة باجلمود والتقّيد14

8119--أفهم معاين مفردات اللهجات املحلية للدول العربية 15

1954918تتأثر هلجتي العامية باملفردات األجنبية16

11-4346تعرضت ملواقف حمرجة بسبب مفردات هلجتي العامية17
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)*( املصدر: استنادًا إىل اإلستبيان، واجلدول من إعداد الباحث.

جدول )9( نتائج إستبيان السّياح(*)

املوضوعت
عدد اإلجابات

كال كال
نعم إىل نعم مطلقًا

حد ما

-1-100أحتدث اللغة الفصيحة يف حيايت اليومية1

183-79أستخدم اللغة الفصيحة أثناء ممارستي املهنة2

1149319أشعر باخلجل من إستخدامي اللغة الفصيحة3

81298أرغب يف التحدث باللغة الفصيحة4

أفضل التحدث باللهجة العامية الدارجة عوضًا عن 5
191773الفصيحة

6615-19اللغة الفصيحة وسيلة مناسبة للحوار يف جمال العمل6

6615-19اللغة الفصيحة وسيلة مناسبة للحوار يف املجال السياحي7

أشعر باخلجل من بعض مفردات هلجتي العامية بسبب تفسري 8
485443معناها املغاير للمعنى الذي أقصده عند املتلقي 

--100-أفضل القراءة باللغة العامية عىل اللغة الفصيحة9

-100--أفضل القراءة باللغة الفصيحة عىل اللغة العامية10

17175511لألعالم دور سلبّي يف تشجيع التحدث باللغة الفصيحة11

96769أؤمن بأن اللغة الفصيحة تشعرين بقوميتي العربية12

-100--وجود العاملة األجنبية من أسباب ضعف اللغة الفصيحة13

415639تشعرين اللغة الفصيحة باجلمود والتقّيد14

8911--أفهم معاين مفردات اللهجات املحلية للدول العربية 15

21421423تتأثر هلجتي العامية باملفردات األجنبية16

643312تعرضت ملواقف حمرجة بسبب مفردات هلجتي العامية17
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ال  السّياح  من   %100 أن  اجلدول  من  يالحظ 
اليومية،  حياهتم  يف  الفصيحة  اللغة  يتحّدثون 
املهنية  حياته  يف  يستخدمها  منهم   %18 أن  غري 
و3% إىل حّد ما، بينام ال يستخدموها يف حياهتم 

املهنية بنسبة %79. 

ال  السياح  من   %11 نسبة  أن  يالحظ  كام 
اللغة  استخدامهم  نتيجة  باخلجل  يشعرون 
الشعور  عدم  أكدوا   %49 وأن  الفصيحة، 
باإلطالق، بينام يشعر بذلك 31% من السياح، 
يرغبون  ال   %81 أن  غري  ما،  حّد  إىل  و%9 
يرغبون  ال  و%2  الفصيحة،  باللغة  التحدث 
و%8  بذلك  يرغبون   %9 أن  إال  مطلق،  بشكل 

إىل حّد ما. 

وأما التفضيل بالتحدث باللغة العامية عوضًا 
عن اللغة الفصيحة فالنسبة متثل 77% و3% إىل 
حّد ما ويرجع السبب يف ذلك إىل رغبة السياح 
إىل عرض لغته العاّمية التي يعّدها تراثه وتقليده 
وثقافته التي ال يتخىل عنها ويسعى إىل تعزيزها 

يف أماكن القصد السياحي التي يسافر إليها. 

يفضلوا  مل  السّياح  هؤالء  من   %19 ولكن 
مل  واحد  وسائح  الدارجة  بالعامية  التحدث 
التعلم من  يفضل بشكل مطلق، رغبة منهم يف 
اآلخرين العادات والتقاليد والثقافة عن طريق 
لغة السكان املحليني. عىل الرغم من إن شعور 
السّياح بأن اللغة الفصيحة تقّيدهم أو تشعرهم 

إىل   %39 ونسبة   %56 النسبة  فكانت  باجلمود 
حّد ما، بينام مل يشعر باجلمود والتقّيد 4% وسائح 

واحد مل يشعر مطلقًا.

إن عدم قبول اللغة الفصيحة كوسيلة مناسبة 
واملجال  عام،  بشكل  العمل  جمال  يف  للحوار 
متشاهبة،  نسبًا  سّجل  خاص،  بشكل  السياحي 
فقد متثل الرفض من كون اللغة الفصيحة وسيلة 
19% والقبول هبا كوسيلة 66% والقبول هبا إىل 

حد ما بنسبة %15. 

تعامل  صعوبة  إىل  ذلك  يف  السبب  ويرجع 
بوسيلة  مغربه  سكان  مع  العريب  املرشق  سكان 
اللهجة العامية لصعوبة فهمها من قبل الطرفني، 
عمليات  يف  حملها  الفصيحة  اللغة  جتد  لذا 

اإلتصال. 

قبل  من  باخلجل  الشعور  نسبة  أن  ونجد 
اللهجة  نتيجة إستخدام بعض مفردات  السّياح 
املتلقي  عند  مغايرًا  معنى  تعكس  التي  العامية 
فسجلت 44%، واخلجل إىل حّد ما 3%. إال إن 
عدم الشعور باخلجل سجل نسبة 48%، والنسبة 

بشكل مطلق سجلت %5. 

السّياح ال  أيضًا، أن نسبة 100% من  ونجد 
والنسبة  العامية،  باللغة  القراءة  مطلقًا  تفضل 

ذاهتا 100% تفضل القراءة باللغة الفصيحة.

من   %55 أشار  اجلدول،  من  يالحظ  كام 
السياح إىل أن اإلعالم له دورًا سلبيًا يف تشجيع 
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التحدث باللغة الفصيحة ونسبة 11% إىل حّد ما، 
وأن نسبة 17% أشارت إىل رفض دوره السلبي، 
وبنفس النسبة رفضوا بشكل قاطع. عىل الرغم 
من أن نسبة 89% من السياح يفهمون اللهجات 
العامية للدول العربية، و11% يفهموهنا إىل حّد 
العربية  الدول  إىل  السّياح  سفر  طريق  عن  ما 
واملسلسالت  الربامج  متابعة  وكذلك  املختلفة، 
واملسلسالت  الفضائية،  القنوات  عىل  العربية 

املدبلجة عربيًا. 

من   %9 نسبة  أن  أيضًا،  املالحظ  ومن 
السّياح ال يؤمنون بأن اللغة الفصيحة تشعرهم 
بقوميتهم و6% ال يؤمنون بذلك وبشكل مطلق، 
وأن 76% يؤمنون بأن اللغة الفصيحة تشعرهم 
بقوميتهم العربية، ونسبة 9% يؤمنون إىل حّد ما. 

تأثري  السّياح أشاروا إىل  كام وأن 100% من 
كام  الفصيحة.  اللغة  ضعف  يف  األجنبية  العاملة 
تأثرت هلجة السّياح العامية باملفردات األجنبية 
أن  غري  ما،  حّد  إىل   %23 وبنسبة   ،%14 بنسبة 

21% مل تتأثر، و42% مل تتأثر مطلقًا.

وأما املواقف املحرجة التي تعرض هلا السّياح 
فسائحان  العامية،  املفردات  استخدام  نتيجة 
تعرضا إىل حّد ما، وسائح واحد تعّرض إىل تلك 
املواقفق، بينام مل يتعّرض 64% إىل تلك املواقف، 
ونسبة 33% مل يتعرضوا مطلقًا ملثل تلك املواقف 

املحرجة.

االستنتاجات والتوصيات

أواًل: االستنتاجات:
أصبح العديد من أبناء العربية ال يستطيعون 
فهم العديد من املفردات والعبارات، عىل الرغم 
من أن الذي ينطقها عريب مثلهم. وال حتل تلك 
التي  الفصيحة  اللغة  إىل  باللجوء  اإلشكالية إال 
بني  اإلتصال  يف  اإلشكاليات  من  العديد  حتّل 

الناس.

الفصحى  استبدال  إىل  املحدثون  يدعو 
نطقًا  أسهل  العامية  أن  بحّجة  العامية،  باللهجة 
وتداوالً بني الناس، أو دراستها ملعرفة قواعدها 
لدى  اليومي  اإلستعامل  لغة  كوهنا  اخلاصة 

الناس.

إن املكتب األمامي للمؤسسة الفندقية يمثل 
ويعّد  كام  بالفندق،  للضيف  اتصال  وآخر  أول 
املحرك الرئيس للتحكم ببقية خدمات الفندق، 
فضاًل عن توجيه بقية األقسام يف تقديم اخلدمات 

إىل الضيوف.

أساس  السياح  جتاه  العاملني  مشاعر  تشكل 
روح الضيافة من مشاعر الود واإلحرتام، يؤدي 
اإلتصال املبارش عن طريق اللغة إىل التعبري عن 

تلك املشاعر بني الضيف واملستقبِل. 

اللغة  يتحّدثون  ال  العاملني  من   %99 إن   
منهم   %7 أن  إال  اليومية،  حياهتم  يف  الفصيحة 
يتحّدثها يف حياته املهنية. وأن 100% من السّياح 
ال يتحّدثون اللغة الفصيحة يف حياهتم اليومية، 

غري أن 18% منهم يستخدمها يف حياته املهنية.
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باخلجل من  العاملني يشعرون  أن 79% من 
إستخدامهم اللغة الفصيحة، وإن 22% منهم ال 
يرغبون التحّدث باللغة الفصيحة. ويشعر %46 
بأن اللغة الفصيحة تقّيدهم أو تشعرهم باجلمود. 
باستخدام  والتقّيد  باجلمود  السّياح  يشعر  بينام 
فإن  السّياح  أما   .%56 بنسبة  الفصحى  اللغة 
نتيجة  باخلجل  يشعرون  ال  منهم   %11 نسبة 
أكدوا   %49 وأن  الفصيحة،  اللغة  استخدامهم 

عدم الشعور باإلطالق.

إن نسبة 56% من العاملني يفضلون التحدث 
باللهجة العامية عىل اللغة الفصيحة. و77% من 
عوضًا  العامية  باللغة  التحّدث  يفضل  السّياح 
السّياح  من  وأن %81  الفصيحة. كام  اللغة  عن 

ال يرغبون التحدث باللغة الفصيحة.

القراءة  مطلقًا  تفضل  ال   %100 نسبة  أن 
باللغة العامية، بل أن نسبة 100% من العاملني 

تفضل القراءة باللغة الفصيحة %77.

إن اإلعالم له دورًا سلبيًا يف تشجيع التحدث 
وأشار  النسبة %47،  الفصيحة فسجلت  باللغة 

55% من السياح إىل دور اإلعالم السلبي.

الفصيحة  اللغة  بأن  يشعرون   %82 وأن 
من   %76 بينام  العربية،  بقوميتهم  تشعرهم 

السّياح يؤمنون بذلك.

ثانيًا:  التوصيات 

بالضيق  ومتتاز  مربكة،  العاّمية  اللغة  إن 
نساهم  لذلك  اإلستعامل،  يف  املحدود  واألفق 
لغة  إجياد  عىل  الناس  تشجيع  إىل  الدعوات  مع 
والتخاطب  فهمها  اجلميع  يستطيع  مشرتكة 
املجال  ويف  الفصيحة  اللغة  وهي  طريقها،  عن 
السياحي، وعىل اخلصوص يف القطاع الفندقي.

حّث اجلهات احلكومية املرشفة عىل النشاط 
املعنية  املدين  املجتمع  ومنظامت  السياحي 
املكاتب  يف  للعاملني  توعية  دورات  إقامة  يف 
مهارة  لزيادة  الفندقية  للمؤسسات  األمامية 
باللغة  التكلم  عىل  والعمل  جهة،  من  اإلتصال 
املعرفة  عن  فضاًل  أخرى،  جهة  من  الفصيحة 
للبلدان  الدارجة  العامية  باللهجات  املقارنة 
يزور  التي  البلدان  اخلصوص  وعىل  العربية 

مواطنيها مدينة كربالء املقدسة.

إىل  الفندقية  املؤسسات  حاجة  كانت  ملا 
متتلك  والتي  املتخصصة  السياحية  الكوادر 
أن  يستوجب  لذا  السليمة،  اللغوية  املقومات 
دراستهم  مراحل  عرب  الكوادر  تلك  تتلقى 
املراحل  مدى  عىل  العربية  اللغة  مادة  اجلامعية 
الدراسية األربعة. فضاًل عن اللغتني اإلنكليزية 

والفارسية.

تويل وزارة السياحة واآلثار إهتاممها بإصدار 
بتعيني  الفندقية  املؤسسات  بإلزام  تعليامهتا 
الكليات  خرجيي  من  األقل  عىل  واحد  موظف 
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تطوير  يف  يسهم  بام  املتخصصة  السياحية 
اخلدمات  تنوع  طريق  عن  الفندقية  املؤسسات 
وجودهتا، وعىل اخلصوص النجاح يف عمليات 

اإلتصال مع الضيوف.

يف  السياحي  بالشأن  املعنيني  إهتامم  تركيز 
بني  متقنة  إتصال  كوسيلة  الفصيحة  اللغة  دعم 
العاملني يف املكاتب األمامية والضيوف، فضاًل 
مهارة  زيادة  يف  للتوعية  الدورات  إقامة  عن 

اإلتصال عن طريق برامج التوعية اللغوية. 

إقتصاديات . 1 وآخر،  احلوري  مثنى  د.  انظر: 
للنرش  الوراق  مؤسسة  ط1،  والسياحة،  السفر 

والتوزيع، عاّمن، 2013، ص143.
األثر . 2 فقيه،  عبدالقادر  عبدالرمحن  الشيخ 

اإلقتصادي للسياحة يف اململكة العربية السعودية 
ندوة  يف  مقدم  بحث  املستقبل،  وآفاق  الواقع 
عىل  تطبيقات  مع  للسياحة  االقتصادي  )األثر 

اململكة العربية السعودية(، 1422هـ، ص2.
اإلقتصاد . 3 يف  السياحي  القطاع  أمهية  موفق،  عيل 

كلية  إىل  مقدمة  ماجستري  رسالة  الوطني، 
العلوم  قسم  التسيري،  وعلوم  اإلقتصاد  علوم 

اإلقتصادية، جامعة اجلزائر، 2002، ص40.
أدنى . 4 منزلة  تنزل  التي  اللغة  الفصيحة هي  اللغة 

من اللغة الفصحى )اللغة الفصيحة النقية(.
حيدر . 5 املعارف،  دائرة  اللغة،  مجهرة  دريد،  ابن 

آباد، 1344 هـ، ج1 ص5.
حممد سامل حميسن، املقتبس من اللهجات العربية . 6

والقرآنية، املكتبة األزهرية، القاهرة، ص42.

الهوامش

النظرية . 7 تشكيل  يف  وأثره  التباين  العناين،  وليد 
 ،2009 عاّمن،  جرير،  دار  العربية،  اللغوية 

ص82.
رشقي . 8 هلجات  يف  دراسات  جونسون،  م.  ت. 
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الرياض، الرياض، 1975، ص9.

رجب عبد اجلواد إبراهيم، معجم لغة العاّمة يف . 9
القاهرة، 2008،  تاج العروس، مكتبة اآلداب، 

ص8.
عبد القادر عبد اجلليل، البنية اللغوية يف اللهجة . 10

الباهلية، دار صفاء، عاّمن، 2011، ص62.
عبد الغفار حامد هالل، اللهجات العربية نشأة . 11

 ،1993 القاهرة،  وهبة،  مكتبة  ط2،  وتطورًا، 
ص6.

حييى املباركي، أثر إختالف اللهجات العربية يف . 12
القاهرة، 2007،  النحو، دار النرش للجامعات، 

ص5.
الرتمجان،عباس، مالمح اللهجة النجفية إصوهلا . 13

وآداهبا، دار األضواء، بريوت، 2002، ص6.
اللهجات العربية نشأة وتطورًا، ص392.. 14
وتطور، . 15 تأريخ  العربية  إبراهيم،  السامرائي، 

مكتبة املعارف، بريوت، 1993، ص89.
مقارنة، . 16 صوتية  دراسة  الراء  حرف  الدقاق،  مر 

موقع ألكرتوين، ملتقى أهل التفسري.
السعيدي، عصام حسن، إدارة املنظامت الفندقية، . 17

ط1، دار الراية للنرش والتوزيع، عاّمن، 2008، 
ص71.

والتغيري . 18 اإلتصال  أساليب  عودة،  حممود  انظر: 
الكويت،  السالسل،  ذات  ط2،  اإلجتامعي، 
صاحب  حممد  د.  عن:  نقاًل  ص8.   ،1989
اإلتصال،  ووسائل  العامة  العالقات  سلطان، 
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والطباعة،  والتوزيع  للنرش  املسرية  دار  ط1، 
عاّمن، 2011، ص76.

19 . – اجلامهريي  اإلتصال  نعامن،  هادي  اهليتي، 
 – العامة  الثقافية  الشؤون  دار  اجلديد،  املنظور 
املوسوعة الصغرية، العدد 412، بغداد، 1998، 

ص9.
العالق، بشري، العالقات العامة الدولية، الطبعة . 20

والتوزيع،  للنرش  العلمية  اليازوري  دار  العربية، 
عاّمن، 2010، ص64.

فلحي، حممد جاسم، مقدمة يف العالقات العامة . 21
والرأي العام، حمارضات موجزة، ص22.

ط1، . 22 اإلتصال،  يف  دراسات  سحر،  وهبي، 
القاهرة، 1996، ص112.

العامة . 23 العالقات  صاحب،  حممد  سلطان،  انظر: 
للنرش  املسرية  دار  ط1،  االتصال،  ووسائل 

والتوزيع والطباعة، عاّمن، 2011، ص172.
االدارية، . 24 اإلتصاالت  سعود،  بن  فهد  العثيمني، 

املنورة،  املدينة  والتوزيع  للنرش  يثرب  دار  ط3، 
1425هـ، ص39.

انظر: جيمس ف. هوج، إنتشار وسائل اإلعالم . 25
الوصول العاملي وقوة الصورة، ترمجة: حامد   –
العاملية،  الثقافة  جملة  الكويت،  سليمة،  يوسف 

العدد 71، متوز 1995، ص123 – 124.
احلميد، . 26 عبد  املجيد  عبد  بنت  رشين  حكيم، 

 – معوقات اإلتصال، ورقة بحثية ملادة اإلتصال 
جامعة  والتخطيط،  الرتبية  يف  الدكتوراه  مرحلة 
الرتبوية  الرتبية - قسم اإلدارة  القرى - كلية  أم 

والتخطيط، 1430هـ، ص4.
 انظر: جيمس ف. هوج، إنتشار وسائل اإلعالم . 27

– الوصول العاملي وقوة الصورة، مصدر سابق، 
ص123 – 124.

المصادر والمراجع

 )*( تقع مدينة كربالء املقدسة يف وسط العراق، . 28
من  الغريب  اجلنوب  إىل  كم   105 بعد  وعىل 

العاصمة بغداد.

أواًل: الكتب:
ابن دريد، مجهرة اللغة، دائرة املعارف، حيدر آباد، . 1

1344 هـ، ج1.
د. بشري العالق، العالقات العامة الدولية، الطبعة . 2

والتوزيع،  للنرش  العلمية  اليازوري  دار  العربية، 
عاّمن، 2010.

السامرائي، إبراهيم، العربية تأريخ وتطور، مكتبة . 3
املعارف، بريوت، 1993.

سحر وهبي، دراسات يف اإلتصال، ط1، القاهرة، . 4
.1996

رشقي . 5 هلجات  يف  دراسات  جونسون،  ت.م 
جامعة  الضبيب،  أمحد  ترمجة:  العربية،  اجلزيرة 

الرياض، الرياض، 1975.
6 . – اإلعالم  وسائل  إنتشار  هوج،  ف.  جيمس 

حامد  ترمجة:  الصورة،  وقوة  العاملي  الوصول 
العاملية،  الثقافة  جملة  الكويت،  سليمة،  يوسف 

العدد 71، متوز 1995.
يف . 7 العاّمة  لغة  معجم  إبراهيم،  اجلواد  عبد  رجب 

تاج العروس، مكتبة اآلداب، القاهرة، 2008.
االدارية، . 8 اإلتصاالت  العثيمني،  سعود  بن  فهد 

املنورة،  املدينة  والتوزيع  للنرش  يثرب  دار  ط3، 
1425هـ.

د. حممد جاسم فلحي، مقدمة يف العالقات العامة . 9
والرأي العام، حمارضات موجزة.

العامة 01.  العالقات  سلطان،  صاحب  حممد  د.   
للنرش  املسرية  دار  ط1،  اإلتــصــال،  ووســائــل 

والتوزيع والطباعة، عاّمن، 2011.

.10
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حممد سامل حميسن، املقتبس من اللهجات العربية . 11
والقرآنية، املكتبة األزهرية، القاهرة.

والتغيري 21.  ــال  ــص اإلت أساليب  ـــودة،  ع حمــمــود   
الكويت،  السالسل،  ذات  ط2،  اإلجتامعي، 

.1989
الــدبــاغ، . 13 إسامعيل  وأ.  احلـــوري  طــه  مثنى  د. 

ط1،مؤسسة  والسياحة،  السفر  إقتصاديات 
الوراق للنرش والتوزيع، عاّمن.

 عباس الرتمجان، مالمح اللهجة النجفية إصوهلا . 14
وآداهبا، دار األضواء، بريوت، 2002.

نشأة . 15 العربية  اللهجات  الغفار حامد هالل،  عبد 
وتطورًا، ط2، مكتبة وهبة، القاهرة، 1993.

عبد القادر عبد اجلليل، البنية اللغوية يف اللهجة . 16
الباهلية، دار صفاء، عاّمن، 2011.

عصام حسن السعيدي، إدارة املنظامت الفندقية، . 17
ط1، دار الراية للنرش والتوزيع، عاّمن، 2008.

 .81 – اجلــامهــريي  اإلتــصــال  اهليتي،  نعامن  ــادي  ه  
 – العامة  الثقافية  الشؤون  دار  اجلديد،  املنظور 
املوسوعة الصغرية، العدد 412، بغداد، 1998.

النظرية . 19 تشكيل  يف  وأثره  التباين  العناين،  وليد 
اللغوية العربية، دار جرير، عاّمن، 2009.

حييى املباركي، أثر إختالف اللهجات العربية يف . 20
النحو، دار النرش للجامعات، القاهرة، 2007.

ثانيًا: البحوث والرسائل واألطاريح:
اإلقتصاد . 1 يف  السياحي  القطاع  أمهية  موفق،  عيل 

علوم  كلية  إىل  مقدمة  ماجستري  رسالة  الوطني، 
اإلقتصاد وعلوم التسيري، قسم العلوم اإلقتصادية، 

جامعة اجلزائر، 2002.
األثر . 2 فقيه،  عبدالقادر  عبدالرمحن  الشيخ 

اإلقتصادي للسياحة يف اململكة العربية السعودية 

الواقع وآفاق املستقبل، بحث مقدم يف ندوة )األثر 
اململكة  عىل  تطبيقات  مع  للسياحة  االقتصادي 

العربية السعودية(، 1422هـ.
بني . 3 ومكانتها  العـربية  اللغة  السليم،  فرحان  أ.د. 

اللغات، بحث غري منشور.
حكيم، . 4 احلميد  عبد  املجيد  عبد  بنت  رشين 

 – اإلتصال  ملادة  بحثية  ورقة  اإلتصال،  معوقات 
جامعة  والتخطيط،  الرتبية  يف  الدكتوراه  مرحلة 
الرتبوية  اإلدارة  قسم   - الرتبية  كلية   - القرى  أم 

والتخطيط، 1430هـ.

امللحق:

 إستمارة استبيان

حتية طيبة واحرتام...

خاصة  استبيان  استامرة  الكريمة  يديكم  بني 
الفصيحة  اللغة  )توظيف  املوسوم  بالبحث 
لتطوير  األمامية  املكاتب  يف  العاملني  عند 
املؤسسات الفندقية يف كربالء املقدسة(، وتتيح 
الفصيحة  اللغة  دراسة  للباحثني  اإلستامرة  هذه 
املكاتب  يف  العاملني  بني  اإلتصال  يف  وأمهيتها 
األمامية للمؤسسات الفندقية والسياح الوافدين 

إىل مدينة كربالء املقدسة. 

للبحث  خدمة  باإلجابة  التفضل  راجني 
العلمي ولكم فائق الشكر والتقدير.
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أواًل: العاملني يف املكاتب األمامية للمؤسسات الفندقية:

اجلنس: ذكر                أنثى

التحصيل الدرايس:  اإلعدادية                دبلوم               بكلوريوس               دراسات عليا

اللغات التي جييدها: العربية اإلنكليزية                      الفارسية                  لغة أخرى

اللهجات العامية العربية التي جييدها: أ..................................ب.....................................جـ.................................

ما األسباب التي أدت إىل تعلمك اللهجات العامية العربية ؟..................................

هل تفضل إستخدام اللغة الفصيحة للتواصل يف عملك؟   نعم                 كال

كال كالاملوضوعت
نعم إىل نعم مطلقًا

حد ما
أحتدث اللغة الفصيحة يف حيايت اليومية1
أستخدم اللغة الفصيحة أثناء ممارستي املهنة2
أشعر باخلجل من إستخدامي اللغة الفصيحة3
أرغب يف التحدث باللغة الفصيحة4
أفضل التحدث باللهجة العامية الدارجة عوضًا عن الفصيحة5
اللغة الفصيحة وسيلة مناسبة للحوار يف جمال العمل6
اللغة الفصيحة وسيلة مناسبة للحوار يف املجال السياحي7

أشعر باخلجل من بعض مفردات هلجتي العامية بسبب تفسري 8
معناها املغاير للمعنى الذي أقصده عند املتلقي 

أفضل القراءة باللغة العامية عىل اللغة الفصيحة9
أفضل القراءة باللغة الفصيحة عىل اللغة العامية10
لألعالم دور سلبّي يف تشجيع التحدث باللغة الفصيحة11
أؤمن بأن اللغة الفصيحة تشعرين بقوميتي العربية12
وجود العاملة األجنبية من أسباب ضعف اللغة الفصيحة13
تشعرين اللغة الفصيحة باجلمود والتقّيد14
أفهم معاين مفردات اللهجات املحلية للدول العربية 15
تتأثر هلجتي العامية باملفردات األجنبية16
تعرضت ملواقف حمرجة بسبب مفردات هلجتي العامية17
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ثانيًا: السياح والزوار يف مدينة كربالء املقدسة:

اجلنس: ذكر                أنثى

التحصيل الدرايس:  اإلعدادية                دبلوم               بكلوريوس               دراسات عليا

اللغات التي جييدها: العربية اإلنكليزية                      الفارسية                  لغة أخرى

اللهجات العامية العربية التي جييدها: أ..................................ب.....................................جـ.................................

ما األسباب التي أدت إىل تعلمك اللهجات العامية العربية ؟..................................

هل تفضل إستخدام اللغة الفصيحة للتواصل يف عملك؟   نعم                 كال 

كال كالاملوضوعت
نعم إىل نعم مطلقًا

حد ما
أحتدث اللغة الفصيحة يف حيايت اليومية1
أستخدم اللغة الفصيحة أثناء ممارستي املهنة2
أشعر باخلجل من إستخدامي اللغة الفصيحة3
أرغب يف التحدث باللغة الفصيحة4
أفضل التحدث باللهجة العامية الدارجة عوضًا عن الفصيحة5
اللغة الفصيحة وسيلة مناسبة للحوار يف جمال العمل6
اللغة الفصيحة وسيلة مناسبة للحوار يف املجال السياحي7

أشعر باخلجل من بعض مفردات هلجتي العامية بسبب تفسري 8
معناها املغاير للمعنى الذي أقصده عند املتلقي 

أفضل القراءة باللغة العامية عىل اللغة الفصيحة9
أفضل القراءة باللغة الفصيحة عىل اللغة العامية10
لألعالم دور سلبّي يف تشجيع التحدث باللغة الفصيحة11
أؤمن بأن اللغة الفصيحة تشعرين بقوميتي العربية12
وجود العاملة األجنبية من أسباب ضعف اللغة الفصيحة13
تشعرين اللغة الفصيحة باجلمود والتقّيد14
أفهم معاين مفردات اللهجات املحلية للدول العربية 15
تتأثر هلجتي العامية باملفردات األجنبية16
تعرضت ملواقف حمرجة بسبب مفردات هلجتي العامية17

اجلنسية.........................................



Alssebt
cocerned with the civizational٫and cultural heritage of the holy 

city of karbala

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................

 The secretariat-general for holy Hussein
shrine

 Karbala´s center for studies and
Research

Issued by
 Karbala´s center for studies and Research

Issue NO. One

First year - June 2015 - Shaaban- 1436 A.H.


